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Metodické usmernenie  č. 4/2007 

k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou 

 
 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sprístupnil službu portálu úradu, 
ktorá slúži na overovanie poistných vzťahov poistencov a na overovanie nových kódov 
lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti tak majú prístup k aktuálnym informáciám, ktoré sú v dôsledku zmeny 
poistných vzťahov poistencami pre nich kľúčové.  
 Účelom usmernenia je uľahčiť širokej aj odbornej verejnosti prístup k informáciám 
zo zoznamov a registrov úradu a zadefinovať postup pri získavaní týchto informácií. 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva toto 

metodické usmernenie v súlade s § 20 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
581/2004“). 

 
2) Úrad v súlade s § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 prideľuje číselné kódy 

lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a podľa § 20 ods. 1 písm. e) bod 
5 toho istého zákona vedie zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. 

 
 

Čl. 2 
Portál úradu 

 
1) Portál úradu je základným východiskovým bodom pre overenie poistného vzťahu 

a kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len 
„poskytovateľ“).  Informácia získaná prostredníctvom portálu je informáciou, 
ktorou v danom čase disponuje úrad. 

 
2) Portál pozostáva z dvoch častí: 

a) verejnej – určenej pre širokú verejnosť 
b) neverejnej – určenej pre poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí  

majú pridelený kód poskytovateľa alebo kód lekára. 
 

3) Obidve časti portálu sú prístupné na adrese https://portal.udzs.sk 
 

4) Portál umožňuje registráciu poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov. 
Registrácia umožní poskytovateľom a zdravotníckym pracovníkom využívať 
rozšírené možnosti portálu, akou je napr. možnosť hromadného overenia poistných 
vzťahov. 

 
 

Čl. 3 
Verejná časť portálu 

 
1) Verejná časť portálu slúži na overenie aktuálneho poistného vzťahu  a na overenie 

kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
 

2) Pri používaní portálu je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými na portáli úradu. 
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Čl. 4 

Neverejná časť portálu 
 

1) Neverejná časť portálu je určená len registrovaným poskytovateľom 
a zdravotníckym pracovníkom. 

 
2) Pri registrácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka 

je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými na portáli úradu. 
 
 

Čl. 5 
Hromadné overovanie poistných vzťahov 

 
1) Registrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym 

pracovníkom umožňuje portál hromadné overovanie poistných vzťahov formou 
dávky 515 definovanej v prílohe č. 1. Dávku užívateľ nahráva priamo na portál. 

  
2) V jednej dávke je možné overiť maximálne 9 999 poistných vzťahov. 

 
3) Výsledkom overenia je dávka 535 definovaná v prílohe č. 2. Táto dávka je prístupná 

registrovanému užívateľovi priamo na portáli. 
 

4) Pri hromadnom overovaní poistných vzťahov je potrebné riadiť sa pokynmi 
uvedenými na portáli úradu. 

 
 

Čl. 6 
Overovanie kódov lekárov a poskytovateľov 

 
1) V časti overovania lekárov resp. vybraných pracovníkov v zdravotníctve je možné 

získať informácie o všetkých aktuálne platných kódoch vyhľadaného lekára resp. 
vybraného pracovníka v zdravotníctve s uvedením príslušnej špecializácie „sll“ 
slovom. 

 
2) V časti overovania poskytovateľa je možné získať informácie o všetkých aktuálne 

platných kódoch vyhľadaného poskytovateľa s uvedením príslušnej odbornosti 
útvaru „spp“ a druhu útvaru „y“ slovom.  

 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Spôsob overovania poistných vzťahov a kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti uvedený v tomto  metodickom usmernení je v súlade so zákonom 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení  neskorších predpisov. 

 
2) Kontaktná adresa pre riešenie technických a administratívnych otázok je 

portal@udzs.sk. 
 

3) Pri neúspešnom overení poistného vzťahu (napr. zadané zlé rodné číslo) je potrebné 
kontaktovať subjekt, od ktorého užívateľ nesprávnu informáciu získal. Portál 
neoveruje správnosť rodných čísiel. 
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Čl. 8 

Účinnosť 
 

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňa 13.2.2007. 
 
 
 
       MUDr. Richard Demovič, PhD. v.r. 
        predseda úradu 
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Metodické usmernenie č. 1/2007 
 

k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným pracovníkom 
v zdravotníctve, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 

poskytovateľom služieb súvisiacich so zabezpečovaním 
starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami a 

poskytovateľom služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti (kódy lekárov a poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti) 
 

apríl 2007 
 

 
V zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) prideľuje kódy lekárom 
a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) 
a súčasne vedie zoznam kódov lekárov a poskytovateľov. 

 
 Kódy lekárov a poskytovateľov sú základné prvky, pomocou ktorých sa 

zabezpečuje kompatibilita informačných systémov zdravotných poisťovní s 
informačným systémom úradu, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“), Národného centra zdravotníckych 
informácií (ďalej len „centrum informácií“) a poskytovateľov tak, aby 
zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich 
s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti.  

 
Kódy lekárov a poskytovateľov nenahrádzajú ani nepotvrdzujú 

oprávnenie subjektu na výkon určitej činnosti (poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckeho povolania, atď.). 

 
Účelom metodického usmernenia (ďalej len „usmernenie“) je 

zabezpečiť informovanosť lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve, 
poskytovateľov, zdravotných poisťovní a ďalších zúčastnených fyzických 
a právnických osôb v súvislosti s transformáciou kódov lekárov 
a poskytovateľov, resp. v súvislosti s novou koncepciou tvorby a prideľovania 
kódov. 

 
Čl. 1 

Kód lekára  
 

1) Kód lekára prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Tento kód jednoznačne 
identifikuje lekára a  vybraného pracovníka v zdravotníctve ako fyzickú osobu.  
 
2) Pod kódom lekára sa pre účely tohto metodického usmernenia rozumie kód 
lekára a kód vybraného pracovníka v zdravotníctve:  

a) vybraný zdravotnícky pracovník v samostatnej zdravotníckej praxi v kategórii         
D - sestra, E - pôrodná asistentka, I - iný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne 
vykazuje výkony zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a ktorý nie je 
zamestnaný u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
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b) vybraný zdravotnícky pracovník v kategórii F – laborant, G – asistent, I – iný 
zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne pracuje v zdravotníckom zariadení a   
c) vybraný zdravotnícky pracovník, ktorý je v zamestnaneckom pomere v agentúre 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v kategórii D - sestra, v kategórii E - pôrodná 
asistentka, v kategórii G - asistent, v kategórii I - iný zdravotnícky pracovník,  
d) vybraný nezdravotnícky pracovník, zamestnanec zdravotníckeho zariadenia 
alebo iný nezdravotnícky pracovník v kategórii N – bez kategórie (viď príloha č. 1 
časť III. Číselníky nezdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve tohto 
usmernenia), ktorého výkony zdravotnej starostlivosti sa vykazujú zdravotným 
poisťovniam. 

 
3) Za vybraného pracovníka v zdravotníctve sa pre účely prideľovania kódu lekára 
nepovažuje v kategórii C – farmaceut (okrem revízneho farmaceuta a farmaceuta ako 
odborného zástupcu, resp. vedúceho pracoviska ktorého výkony zdravotnej starostlivosti 
vykazuje zdravotnícke zariadenie zdravotným poisťovniam) a v kategórii H – očný optik, 
zubný technik a ortopedický technik, resp. audiologický technik a v kategórii N – dopravca 
poistencov a prepravca biologického materiálu.  
 
4) Kód lekára má tvar l99999sll.  O pridelenie kódu lekára môže požiadať: 

a) lekár po promócii,  
b) vybraný pracovník v zdravotníctve po vydaní licencie na výkon samostatnej 
zdravotníckej  praxe, 
c) riaditeľ alebo konateľ zdravotníckeho zariadenia pre vybraného 
nezdravotníckeho pracovníka - vedúceho vybraného pracoviska v rámci 
zdravotníckeho zariadenia. 

 
 

Čl. 2 
Obsah kódu lekára 

 
1)  Časť kódu v tvare l99999 je osobný identifikátor lekára a vybraného pracovníka v 
zdravotníctve. Skladá sa z návestia l – znaku podľa číselníka kategórií pracovníkov 
v zdravotníctve, ktoré je vždy veľkým písmenom (A = lekár, B = zubný lekár,  C = 
farmaceut, D = sestra, E = pôrodná asistentka, F = laborant,  G = asistent, I = iný 
zdravotnícky pracovník a   N = bez kategórie) a päťmiestneho čísla, ktoré bude vytvorené 
generovaním náhodných čísiel. 
 
2) Časť kódu v tvare sll je trojmiestny číselník označujúci špecializáciu lekára a vybraného 
pracovníka v zdravotníctve, podľa číselníka odbornej špecializácie lekárov a vybraných 
pracovníkov v zdravotníctve (príloha č. 1 tohto usmernenia).  
 
3) Prevodový mostík medzi skratkami v preskripčnom obmedzení pri predpisovaní liekov 
a zdravotníckych pomôcok a medzi príslušnými číselníkmi „sll“ je uvedený v prílohe č. 7 
tohto usmernenia.

 
 

Čl. 3 
Postup pri tvorbe kódu lekára 

 
1) Každý lekár a vybraný pracovník v zdravotníctve, môže mať iba jedn0 unikátne 
generované päťmiestne číslo. Ku  generovanému číslu sa predradí návestie podľa číselníka 
kategórií pracovníkov. Tým vznikne osobný identifikátor v súlade s čl. 2 ods. 1  tohto 
usmernenia. Ak lekár alebo vybraný pracovník v zdravotníctve má ukončených viac 
stupňov vzdelania, napríklad vysokoškolské doktorské štúdium – MUDr. a vysokoškolské 
inžinierske štúdium – RNDr., k jednému unikátnemu generovanému päťmiestnemu  číslu 
sa predradí v prvom prípade návestie „A“ a v druhom prípade návestie „I“. V danom 
prípade vzniknú dva osobné identifikátory.  
 
2) Kód lekára vznikne priradením čísla špecializácie (čl. 2 ods. 2 tohto usmernenia) 
k osobnému identifikátoru. Lekár bude mať počet kódov lekára zhodný s počtom 
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ukončených špecializačných odborov, vybraný pracovník v zdravotníctve bude mať jeden 
kód podľa vykonávanej činnosti v samostatnej zdravotníckej praxi. 
 
3) Kód lekára prideľujú príslušní zamestnanci pobočky úradu. Kód lekára sa môže prideliť 
každému absolventovi lekárskej fakulty, ktorý získal titul MUDr. alebo MDDr., 
farmaceutovi, ktorý má špecializáciu revízne lekárenstvo alebo je odborným zástupcom, 
resp. vedúcim pracoviska ktorého výkony zdravotnej starostlivosti vykazuje zdravotnícke 
zariadenie zdravotným poisťovniam. Lekárovi po promócii bez špecializácie pridelí úrad sll 
v tvare 088. Kód lekára sa prideľuje vybranému pracovníkovi v zdravotníctve, ak dostal 
licenciu od príslušnej komory na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Kód lekára sa 
prideľuje nezdravotníckemu pracovníkovi v zdravotníctve, ak o to požiada príslušný 
riaditeľ alebo konateľ zdravotníckeho zariadenia. 
 
4) Číselník odbornosti lekára sll (príloha č. 1 tohto usmernenia) spracoval úrad 
podľa rezortného číselníka odborností, ktorý je v správe centra informácií. Číselník 
odbornosti lekára, vybraného pracovníka v zdravotníctve, sa priradí k osobnému 
identifikátoru a  tvorí pohyblivú časť kódu lekára.  
 
5) Pri vzniku nových špecializácií, ktoré nie sú v súčasnom číselníku odborností lekárov, 
vybraných pracovníkov v zdravotníctve, ústredie úradu v spolupráci s centrom informácií 
doplní nové položky. 
 
 

Čl. 4 
Postup pri transformácii kódov lekárov do 31. 12. 2006 

 
Nový kód lekára, ktorý je platný od 1. 1. 2007 sa prideľoval s predstihom do 31. 12. 

2006 nasledovným spôsobom: 
Po úprave databázy kódov lekárov zo všetkých pobočiek úradu vznikol súbor, ktorý tvorí 
zoznam lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve, s ich rodným číslom, menom 
a priezviskom a platným kódom lekára do 31. 12. 2006. Súbor kódov lekárov je základom 
pre generovanie osobného identifikátora. Každému lekárovi, vybranému pracovníkovi 
v zdravotníctve, ktorý mal platný kód do 31. 12. 2006,  bol vygenerovaný osobný 
identifikátor v tvare l99999 a pridelený nový kód lekára. Uvedeným spôsobom vznikol 
súbor lekárov s kódom platným do 31. 12. 2006 s kódom platným od 1. 1. 2007. 

      
Ods. 2 až 4 vypustený 

 
Čl. 5 

Postup pri prideľovaní nových kódov lekárov 
 
1) Od 1. januára 2007 pobočka úradu, po predložení žiadosti a príslušných dokladov, 
priebežne prideľuje kód lekára v novom systéme prideľovania kódov, ktorý platí od 1. 1. 
2007. 
 
2) Lekár a vybraný pracovník v zdravotníctve, ktorý nemá pridelený kód lekára, po 1. 1. 
2007 požiada príslušnú pobočku úradu o pridelenie nového kódu lekára na tlačive (príloha 
č. 2 tohto usmernenia), ktoré je uverejnené na webovej stránke úradu. Na tejto stránke je 
uvedený zoznam pobočiek úradu s adresami, telefónnymi číslami aj s kontaktmi na 
zamestnancov, ktorí prideľujú kódy lekárom, vybraným pracovníkom v zdravotníctve 
a poskytovateľom. 
 
3) Medzi potrebné doklady k žiadosti o vydanie kódu lekára patrí overená kópia: 
 a) diplomu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, 
 b) diplomu o dosiahnutej špecializácii, 
    c) resp. certifikátu o dosiahnutej certifikovanej pracovnej činnosti uznanej 
Slovenskou  
                  zdravotníckou univerzitou v Bratislave za rovnocennú so špecializáciou                  

(príloha č. 9 tohto usmernenia). 
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4) Všetky predložené overené doklady (doklady úradne overené alebo overené 
zamestnancom pobočky podľa predložených originálov) budú archivované na pobočke 
úradu a to ešte po dobu troch rokov od ukončenia platnosti kódu lekára. Ochrana osobných 
údajov sa riadi podľa smernice úradu o ochrane osobných údajov a zákona č. 428/2002 Z. 
z. o ochrane osobných údajov.  
 
5) Pobočka úradu vydá kód lekára na tlačive „Pridelenie číselného kódu lekára“ (príloha č. 
2a tohto usmernenia). Dátum vydania kódu lekára je zhodný s dátumom žiadosti o vydanie 
kódu lekára. 
 

 
Čl. 6 

Ukončenie platnosti kódu lekára a pozastavenie účinnosti kódu lekára 
 

1) Platnosť kódu lekára úrad ukončí (na tlačive podľa prílohy č. 2b tohto usmernenia): 
a) po úmrtí lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve, 
b)  v prípade nesprávne  vydaného kódu lekára. 
 

2) Účinnosť kódu lekára úrad pozastaví (na tlačive podľa prílohy č. 2c tohto usmernenia): 
a) na základe rozhodnutia orgánu oprávneného na vydanie povolenia, 
b) na základe rozhodnutia príslušnej komory oprávnenej na vydanie licencie, 
c) na základe žiadosti lekára a vybraného zdravotníckeho pracovníka. 

 
3) Kód lekára, ktorého platnosť bola ukončená alebo pozastavená, nesmie byť pridelený 
inému lekárovi alebo inému vybranému pracovníkovi v zdravotníctve. 
 
4) Ukončenie platnosti kódu lekára a pozastavenie účinnosti kódu lekára pobočka úradu 
bezodkladne oznamuje zdravotným poisťovniam vo svojej územnej pôsobnosti.  

 
 

Čl. 7 
Kód poskytovateľa  

 
1) Kód poskytovateľa prideľuje úrad prostredníctvom svojich pobočiek. Tento kód  
jednoznačne identifikuje poskytovateľa ako  fyzickú alebo právnickú osobu. 
 
2) Kód poskytovateľa má tvar p99999sppyzz.  Kód poskytovateľa sa prideľuje fyzickým 
osobám a právnickým osobám na základe rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) ministerstva, samosprávneho kraja, 
licencie príslušnej komory na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (ďalej len „licencia“) 
alebo živnostenského oprávnenia. Kód sa prideľuje na dobu neurčitú,  dokiaľ nedôjde 
k ukončeniu platnosti oprávnenia (povolenia, licencie). 
 
3) Podľa predchádzajúceho ods. 1) a 2) sa prideľujú číselné kódy poskytovateľov týmto 
poskytovateľom: 
 
   1. zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti: 

a) nemocnica  všeobecná,  špecializovaná,  
  - vrátane polikliniky a ambulancií, 
     centrálneho príjmu (CP), resp. ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS), 

- bez polikliniky, bez ambulancií, 
b) liečebňa, vrátane ambulancií, 
c) hospic, vrátane ambulancií, 
d) dom ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane ambulancií, 
e) prírodné liečebné kúpele 

- podľa jednotlivých  kúpeľných domov,   
- ambulancií a pracovísk, iba ak samostatne vykazujú výkony zdravotným   
                                               poisťovniam, 

f) zariadenie biomedicínskeho výskumu, pokiaľ poskytuje aj zdravotnú  
starostlivosť, vrátane ambulancií, 
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    2. zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: 

a) ambulancia, vrátane poskytovania samostatnej zdravotníckej praxe,  
b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, 
c) stacionár, 
d) poliklinika, 
e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 
g) mobilný hospic, 
h) záchranná zdravotná služba 
 - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, 
 - ambulancia rýchlej zdravotníckej pomoci, 

- ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky, 
 - ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby, 

  - ambulancia vodnej záchrannej zdravotnej služby,  
 i) laboratórna medicína, 
 j) lekárska služba prvej pomoci, 
 
    3. zariadenia lekárenskej starostlivosti:  

a) verejná lekáreň 
  - s výdajňou zdravotníckych pomôcok, 
  - bez výdajne zdravotníckych pomôcok, 

b) samostatná výdajňa zdravotníckych pomôcok (výdajňa ortpedicko-protetických     
     zdravotníckych pomôcok, výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok), 
 

4. poskytovateľom služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  
a) dopravca poistencov,  

 b) prepravca biologického materiálu (príloha č. 6 Typ prevozu LIEK, BIO  
    Metodického usmernenia č. 9/2006), 

 
5. poskytovateľom služieb súvisiacich so zabezpečovaním  starostlivosti o poistencov, 

ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami 
a) očná optika, 

 b) zubná technika.  
 

Čl. 8 
Obsah kódu poskytovateľa 

 
1) Časť kódu v tvare p99999 je identifikátor poskytovateľa. Skladá sa z návestia p 
označujúceho kategóriu poskytovateľa (podľa prílohy č. 3 tohto usmernenia) 
a päťmiestneho čísla, ktoré bude vytvorené softvérom na generovanie náhodných čísiel.  
 
2) Časť kódu v tvare spp je trojmiestne číslo označujúce odbornú špecializáciu útvarov 
podľa prílohy č. 4 tohto usmernenia.  
 
3) Časť kódu y je číslo označujúce druh špecializovaného útvaru (oddelenie, ambulancia, 
neambulujúci lekár a pod.)  podľa prílohy č. 5 tohto usmernenia. 
 
4) Časť kódu zz označuje poradové číslo odborného útvaru.  
 

 
Čl. 9 

Postup úradu pri tvorbe kódu poskytovateľa 
 
1) Každý poskytovateľ má jeden unikátny identifikátor poskytovateľa. Kód poskytovateľa 
vznikne priradením spp, y a zz k identifikátoru poskytovateľa. Kód poskytovateľa 
prideľujú pobočky úradu. Kód sa prideľuje poskytovateľovi, ktorý predloží doklady podľa 
platných predpisov, bez ohľadu na zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou. 
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2) Z číselníka odborností útvarov zdravotníckych zariadení (príloha č. 4 tohto usmernenia) 
sa priraďuje číslo odbornosti útvaru v tvare spp. Tento číselník spracoval úrad 
podľa rezortného číselníka odborností, ktorý je v správe centra informácií.  
 
3) Pobočka úradu ďalej prideľuje aj časť kódu y, ktorý označuje druh špecializovaného 
útvaru prípustný k príslušnej odbornej špecializácii a nakoniec aj poradové číslo útvaru zz.   
 
3a) Výnimočne, keď viac poskytovateľov vo vzťahu k zdravotným poisťovniam poskytuje 
zdravotnú starostlivosť ako jeden poskytovateľ (v súčasnosti zdravotnícke zariadenia Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky), po dohode so zdravotnými poisťovňami, 
pre účely vykazovania, kontroly a fakturácie vo zvláštnom režime, prideľuje sa kód 
poskytovateľa so spoločným identifikátorom poskytovateľa všetkým zdravotníckym 
zariadeniam. Tvorba kódu poskytovateľa v ďalších častiach je štandardná. 
 
4) Pri vzniku nových odborných útvarov alebo prípustných druhov špecializovaného 
útvaru, ktoré nie sú v súčasnom číselníku útvarov, ústredie úradu v spolupráci s centrom 
informácií doplní nové položky do číselníka útvarov. 
 
 
 

Čl. 10 
Postup úradu pri transformácii kódov poskytovateľa do 31. 12. 2006  

 
Nový kód poskytovateľa, ktorý je platný od 1. 1. 2007, sa prideľoval do 31. 12. 2006 

nasledovným spôsobom:   
Po úprave databázy kódov poskytovateľov zo všetkých pobočiek úradu sa tieto 

zaradili do jedného súboru, ktorý tvorí zoznam poskytovateľov s IČO-0m, názvom 
poskytovateľa, jeho presnou adresou a  do 31. 12. 2006 platným kódom poskytovateľa. 
Súbor kódov poskytovateľa platný do 31. 12. 2006 bol základom pre generovanie 
identifikátorov poskytovateľov. Každému poskytovateľovi, ktorý  mal do 31. 12. 2006 
platný kód, bol vygenerovaný identifikátor poskytovateľa v tvare p99999, pre kód 
poskytovateľa platný od 1. 1. 2007.  
 Uvedeným spôsobom vznikol súbor poskytovateľov s kódom platným do 31. 12. 
2006 a s kódom platným od 1. 1. 2007. 
    

Ods. 2 až 5 vypustený 
 

Čl. 11 
Postup úradu pri prideľovaní nových kódov poskytovateľa 

 
1) Od 1. januára 2007 príslušní zamestnanci pobočky úradu, po predložení žiadosti 
a príslušných dokladov, priebežne prideľujú kód poskytovateľa v novom systéme 
prideľovania kódov, ktorý platí od 1. 1. 2007. 
 
2) O pridelenie nového kódu poskytovateľa  po 31. 12. 2006 treba požiadať príslušnú 
pobočku úradu na tlačive (príloha č. 6 a č. 6a tohto usmernenia),  ktoré je uverejnené na 
webovej stránke úradu. Na tejto stránke  je uvedený aj zoznam pobočiek úradu s adresami, 
telefónnymi číslami a s kontaktmi na pracovníkov, ktorí prideľujú kódy lekárom a 
vybraným pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom. 
 
3) Medzi potrebné doklady na vydanie kódu poskytovateľa patrí: 
       a)  žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa (príloha č.6 a č. 6a tohto usmernenia), 
       b) overená kópia rozhodnutia orgánu príslušného na vydanie povolenia, alebo overená 

kópia výpisu zo živnostenského registra, 
       c)  IČO  (ktorý orgán ho vydal a číslo jednacie, pod ktorým ho vydal),  

d) v prípade zariadení zdravotnej starostlivosti s viacerými oddeleniami alebo 
ambulanciami, overená kópia organizačnej štruktúry podľa organizačného 
poriadku. 

      e) overená kópia licencie (§ 68 zákona č. 587/2004 Z. z.). 
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4) Všetky predložené overené doklady (doklady úradne overené alebo overené 
zamestnancom pobočky podľa predložených originálov) budú archivované na pobočke 
úradu a to ešte po dobu troch rokov od ukončenia platnosti kódu lekára. Ochrana osobných 
údajov sa riadi podľa internej smernice úradu o ochrane osobných údajov a zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
 
5) Pobočka úradu vydá kód na tlačive „Pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti“ a „Pridelenie kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním 
starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť a poskytovateľa 
služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o poistencov (príloha č. 6b 
a 6c). Dátum vydania kódu poskytovateľa je zhodný s dátumom žiadosti o vydanie kódu 
poskytovateľa. 
 
 
 

Čl. 12 
Ukončenie platnosti alebo pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa 

 
1) Platnosť kódu poskytovateľa môže byť dočasne pozastavená alebo trvalo ukončená. 

 
2) Dočasné pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa sa vykoná rozhodnutím úradu na 
základe: 

a) podnetu povoľovacieho orgánu, ktorý povolenie alebo licenciu vydal, 
b) na základe žiadosti poskytovateľa. 

 V rozhodnutí o dočasnom pozastavení platnosti kódu úrad určuje aj dátum, odkedy a 
dokedy sa činnosť zdravotníckeho zariadenia pozastavuje. 
 
3) Trvalé ukončenie platnosti kódu poskytovateľa sa vykoná: 

a) v prípade fyzickej osoby 
1. na základe rozhodnutia súdu o zákaze výkonu povolania, 
2. na podnet vydavateľa povolenia, 
3. na podnet komory, ktorá vydala licenciu, 
4. na základe žiadosti poskytovateľa, 
5. smrťou poskytovateľa, 

b) v prípade právnickej osoby 
1. na podnet vydavateľa povolenia, 
2. na základe žiadosti poskytovateľa,  
3. na základe zrušenia povolenia zdravotnej poisťovni (§ 39 ods. 2 zákona  

 č. 581/2004 Z. z., 
V rozhodnutí o ukončení platnosti kódu poskytovateľa úrad určí aj deň, odkedy sa platnosť 
kódu ukončí. 

 
4) Dočasné pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa, a aj trvalé ukončenie platnosti kódu  
poskytovateľa vykonáva pobočka úradu. Vzor tlačiva na ukončenie, resp. dočasné 
pozastavenie platnosti kódu je v prílohe č. 6d. a č. 6e. tohto usmernenia. 
 
5) Ukončenie, dočasné pozastavenie platnosti kódu poskytovateľa pobočka úradu 
bezprostredne oznamuje dotknutému poskytovateľovi a zdravotným poisťovniam vo svojej 
územnej pôsobnosti.                   

 
 

Čl. 13 
Vybrané zdravotné predpisy vo vzťahu k prideľovaniu kódov 

 
1) Špecializačné odbory uvedené v prílohe č. 1 tohto usmernenia obsahujú číselníky 
príslušných špecializačných  odborov „sll“ podľa súčasne platnej prílohy č. 1 a 2  Nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 
322/2006“). Jednotlivé kategórie pracovníkov v zdravotníctve (kategórie A až I) sú 
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uvedené v § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prílohe č. 2 Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 742/2004“. 
 
2) V prípade lekára prideľujú sa číselné kódy lekára podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 
322/2006 aj pre príslušnú špecializáciu I. stupňa aj pre príslušnú špecializáciu II. stupňa, 
vydanú podľa predchádzajúcich predpisov. 
 
3) Predpokladom pre vydanie kódu lekára je: 

a) lekárovi: 
• kópia diplomu o ukončení najvyššieho stupňa vzdelania a z príslušného 
špecializačného odboru (Čl. 5 ods. 3 písm. b) v kategórii A – lekár a  B – zubný 
lekár alebo osvedčenie podľa predchádzajúcich predpisov, ktoré sa považuje za 
rovnocenné s diplomom o špecializácii (príloha č. 8 tohto usmernenia). 

 
      Pre vydanie kódu lekára nie je dostačujúci zápis v „indexe“ o absolvovaní 
školenia, ktoré predchádzalo atestácii z príslušného špecializačného odboru. 
Taktiež sa neprihliada na certifikovanú pracovnú činnosť, ktorá je i naďalej 
vymenovaná v nariadení vlády č. 322/2006 Z. z. Je v právomoci zdravotnej 
poisťovne, aby na základe zmluvy s poskytovateľom uznala vykazovanie výkonov 
certifikovaných pracovných činností a uhrádzala ich náklady.  

Výnimkou sú certifikáty vydané 
1) podľa nariadenia vlády SR č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 
v zdravotníctve, nariadenia vlády SR č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní 
pracovníkov v zdravotníctve, a ktoré boli uznané Slovenskou zdravotníckou 
univerzitou za rovnocenné so špecializáciami resp. subšpecializáciami uvedenými 
v nariadení vlády SR č. 322/2006 Z. z. (príloha č. 9 tohto usmernenia). 
2) podľa pôvodného znenia prílohy č. 2  A. kategória lekár, písm. e) nariadenia 
vlády č. 743/2004 zo dňa 15. decembra 2004, ktoré sa  novelizáciou  nariadenia 
vlády         č. 743/2004 Z. z., stali s účinnosťou od 1. 5. 2005 subšpecializačnými 
odbormi.  

Z uvedených dôvodov certifikáty vydané podľa nariadenia vlády č. 157/2002 Z. 
z., nariadenia vlády č. 213/2004 Z. z., ktoré sa novelizáciou  nariadenia vlády č. 
743/2004 Z. z, v znení neskorších predpisov, stali subšpecializačnými odbormi,  
treba považovať za rovnocenné s diplomami o špecializácii vydanými podľa 
nariadenia vlády č. 322/2006 Z. z.  

 
b) vybranému zdravotníckemu pracovníkovi: 

• kópia diplomu o ukončení  najvyššieho stupňa vzdelania  a z príslušného 
špecializačného odboru v kategóriách C farmaceut, D sestra, E pôrodná 
asistentka, F laborant, G asistent a I iný zdravotnícky pracovník (príloha 
č. 2  a príloha č. 3 nariadenia vlády č. 322/2006 Z. z.), 
• kópia diplomu o ukončení príslušného stupňa vzdelania v kategórii I  iný 
zdravotnícky pracovník, označeného pre účely tejto smernice „N - bez 
kategórie“ (príloha č. 1 tohto usmernenia). 
Rovnako ako v prípade lekára, ani pri vydávaní číselného kódu vybranému 

pracovníkovi v zdravotníctve, sa neprihliada na  certifikované pracovné činnosti 
vymenované v nariadení vlády SR č. 322/2006 Z. z. 
 
 4)  Pri vydávaní kódov lekárom je nevyhnutné prihliadať na ustanovenia týchto 
zdravotníckych predpisov:  

 
a) vyhláška ministerstva č. 77/1971 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch 

a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve (ďalej len „vyhláška          
č. 77/1971 Zb.“). 

 
• Podľa § 27 ods. 2 vyhlášky č. 77/1971 Zb.: „Lekári, ktorí získali 

špecializáciu I. stupňa v niektorom z odborov uvedených v § 24 ods. 2 
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a vykonávajú v deň začiatku účinnosti tejto vyhlášky funkciu obvodného 
lekára, môžu do 5 rokov od tohto dňa získať spôsobilosť na výkon tejto 
funkcie podľa doterajších predpisov.“  

 
• Podľa § 56a vyhlášky č. 77/1971 Zb.: „Lekári, ktorí získali spôsobilosť 

na výkon funkcie obvodného lekára podľa doterajších predpisov, majú 
špecializáciu I. stupňa v odbore všeobecného lekárstva.“  
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ 
všeobecný lekár, ak lekár (najmä so špecializáciou interné lekárstvo, 
chirurgia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo) získal spôsobilosť na výkon 
funkcie obvodného lekára tým, že absolvoval doplnkové školenie a získal 
písomné osvedčenie absolvovaní „odborno-politického“ pohovoru. Za 
písomné osvedčenie sa nepovažuje zápis v indexe o absolvovaní 
doplnkového školenia.  

 
• Podľa § 56 ods. 1 vyhlášky č. 77/1971 Zb.: „Lekári, ktorí získali podľa 

doterajších predpisov špecializáciu I. stupňa v odbore hygieny alebo 
v odbore epidemiológie, majú špecializáciu I. stupňa v odbore hygieny 
a epidemiológie“ (poznámka: podľa súčasných predpisov ide o špecializáciu 
verejné zdravotníctvo). Pobočka úradu vydá lekárovi so špecializáciou 
hygiena a epidemiológia číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ verejné 
zdravotníctvo. 
Ak však lekár  so špecializáciou z  odborov: verejné zdravotníctvo, 
infektológia, kardiológia, klinická mikrobiológia, klinická onkológia, 
pediatria alebo geriatria a získal ďalšiu špecializáciu v odbore epidemiológia 
pridelí sa mu v kóde lekára aj „sll“ epidemiológia. 

 
b) vyhláška ministerstva č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch 

a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve (ďalej len vyhláška            
č. 79/1981 Zb.). 

 
• Podľa § 51 ods. 1 vyhlášky č. 79/1981 Zb.: „Lekári, ktorí získali podľa 

doterajších predpisov nadstavbovú špecializáciu v odbore alergológie, majú 
nadstavbovú špecializáciu v odbore lekárskej imunológie“. 

 
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa 
súčasne platných predpisov z odboru klinická imunológia a alergológia. 

 
• Podľa § 51 ods. 6 vyhlášky č. 79/1981 Zb.: „Lekári, ktorí  získali podľa 

doterajších predpisov špecializáciu I. stupňa a vykonávali k 1. januáru 1980 
funkciu obvodného lekára, môžu do 31. decembra 1983 získať spôsobilosť na 
výkon tejto funkcie podľa doterajších predpisov (s odkazom na vyhlášku 
77/1971)“.  Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou 
„sll“ všeobecný lekár. 

 
• Podľa § 51 ods. 7 vyhlášky č. 79/1981 Zb.: „Lekári, ktorí získali 

spôsobilosť na výkon funkcie obvodného lekára podľa doterajších predpisov, 
majú špecializáciu I. stupňa v odbore všeobecného lekárstva. Diplom 
o špecializácii im vydal Inštitút.“  

 
Pobočka úradu na základe tohto diplomu vydá lekárovi číselný kód lekára so 
špecializáciou „sll“ všeobecný lekár. 

 
c) nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 

v zdravotníctve. 
 

• Od účinnosti nariadenia vlády č. 157/2002 Z. z. ukončila Slovenská 
zdravotnícka univerzita atestácie  so špecializáciou II. stupňa.  
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• Podľa § 22 ods.2 nariadenia vlády č. 157/2002 Z. z.: „Špecializácia I. 
stupňa, ktorú získal lekár  podľa doterajších predpisov a špecializácia I. 
stupňa a II. stupňa, ktorú získal lekár podľa doterajších predpisov, sa 
považuje za získanie základnej špecializácie v príslušnom špecializačnom 
odbore podľa tohto nariadenia.“  

 
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa 
základnej špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore. 

 
• Podľa § 22 ods. 5 nariadenia vlády č. 157/2002 Z. z.: „Ak má lekár 

špecializáciu v nadstavbovom špecializačnom odbore hygiena práce 
a pracovné lekárstvo podľa doterajších predpisov a pracuje na lôžkových 
pracoviskách zariadení, získaná špecializácia sa považuje za nadstavbovú 
špecializáciu v odbore klinické pracovné lekárstvo a toxikológia podľa tohto 
nariadenia. V ostatných prípadoch sa táto nadstavbová špecializácia 
považuje za nadstavbovú špecializáciu v odbore preventívne pracovné 
lekárstvo a toxikológia podľa tohto nariadenia.“ Podľa nariadenia vlády č. 
743/2004 sú obe nadstavbové špecializácie špecializačnými odbormi. 

 
Pobočka úradu vydá, na základe súčasne platných predpisov, lekárovi so 
špecializáciou hygiena práce a pracovné lekárstvo 
1. lekárovi ústavnej starostlivosti alebo ambulantnej starostlivosti kliniky 
alebo oddelenia pracovného lekárstva, číselný kód lekára so špecializáciou 
„sll“ z odboru klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,  
2.  lekárovi z verejného zdravotníctva číselný kód lekára so špecializáciou 
„sll“ z odboru preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia. 

 

 Podľa § 23 ods. 1 až 42 nariadenia vlády č. 157/2002 Z. z.: Ak získal 
lekár špecializáciu    I. a  II. stupňa alebo nadstavbovú špecializáciu v tu 
uvedených špecializačných odboroch, považuje sa za špecializáciu 
v špecializačných odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8  (Prevodník 
číselníkov základných, nadstavbových a úzkych nadstavbových špecializácií)  
tohto metodického usmernenia. 

 
Pobočka úradu vydá lekárovi kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa 
špecializácie uvedenej v prílohe č. 1 tohto metodického usmernenia. 

 
d) nariadenie vlády č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 

v zdravotníctve a  
      nariadenie vlády č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 

v zdravotníctve.  
 

 Certifikované pracovné činnosti  uvedené v týchto predpisoch, sú 
v súlade s § 13 ods. 2  nariadenia vlády č.322/2006 uznané Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou v Bratislave za rovnocenné s príslušným 
špecializačným odborom. 
 
Pobočka úradu vydá číselný kód lekára s „sll“ uvedeným v prílohe č. 9 tohto 
metodického usmernenia. 

 
e) nariadenie vlády č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 

v zdravotníctve (ďalej len „nariadenia vlády č. 213/2004 Z. z.“).  
 

• Podľa § 14 ods. 2 nariadenia vlády č. 213/2004 Z. z.: „Lekár, zubný 
lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupňa a špecializáciu II. 
stupňa podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná 
základná špecializácia podľa doterajších predpisov, sú spôsobilí na výkon 
špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom 
špecializačnom odbore.“  
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Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód lekára so špecializáciou „sll“ podľa 
základnej špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore. 

 
f) nariadenie vlády č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností (ďalej len nariadenie vlády č. 743/2004    
Z. z.),  
 

• Podľa § 12 ods. 3 nariadenia vlády č. 743/2004 Z. z.: „Lekár, zubný 
lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupňa, nadstavbovú 
špecializáciu alebo nadstavbovú špecializáciu vo zvlášť úzkom 
špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002 
a ktorým bola priznaná základná špecializácia podľa predpisov platných do 
1. mája 2004, získajú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných 
činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore, ak si 
doplnia chýbajúcu časť odbornej zdravotníckej praxe ustanovenej 
v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného 
špecializačného odboru do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.“ 

 
Pobočka úradu vydá lekárovi so špecializáciou I. stupňa v príslušnom 
základnom špecializačnom odbore,  s nadstavbovou špecializáciou  
a špecializáciou vo zvlášť úzkom špecializačnom odbore číselný kód lekára so 
špecializáciou „sll“ podľa špecializácie platnej do 1.  mája 2004.  
Prevodný kľúč medzi špecializáciami platnými do 1. mája 2004 (nariadenie 
vlády č. 157/2002 Z. z. a nariadenie vlády č. 213/2004 Z. z.) a platnými do        
31. mája 2006 (nariadenie vlády č. 743/2004 Z. z.) a špecializáciami 
platnými od 1. júna 2006 je uvedený v prílohe č. 8 tohto usmernenia. 
 

g) nariadenie vlády č. 179/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády č. 179/2005 Z. z.“). 

 
• Podľa § 12a nariadenia vlády č. 179/2005 Z. z.: „(1) Ak príslušná 

certifikovaná pracovná činnosť nebola súčasťou špecializačného štúdia podľa 
predpisov platných do 1. mája 2005, zdravotnícky pracovník môže získať 
odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností aj 
v takom certifikačnom študijnom programe, ktorý tvorí súčasť 
špecializačného programu podľa tohto nariadenia.“ 

 
Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód iba na základe diplomu z príslušnej 
špecializácie. Doklad o získaní odbornej spôsobilosti nezakladá nárok na 
vydanie kódu lekára. Odborná spôsobilosť nie je diplomom zo špecializácie, 
tvorí iba súčasť špecializačného programu.“ 
 

h) nariadenie vlády č. 322/2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania       
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných  činností (ďalej len „nariadenie vlády č. 
322/2006 Z. z.“) 

  
 Podľa ods. 5 nariadenia vlády č. 322/2006 Z. z.: „Pri vydávaní 

osvedčenia pre lekára na výkon špecializovaných pracovných činností vo 
všeobecnom lekárstve možno zohľadniť len zručnosti získané najmenej šesť 
mesiacov trvajúcou odbornou zdravotníckou praxou vo všeobecnej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti lekára so špecializáciou 
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v inom zdravotníckom 
zariadení, ktoré vykonáva všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť 
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo“. 
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Pobočka úradu vydá lekárovi číselný kód so špecializáciou všeobecné 
lekárstvo iba lekárovi, ktorý má diplom zo špecializácie všeobecného 
lekárstva alebo podľa uvedeného ods. 5 nariadenia vlády č. 322/2006 dostal 
lekár s inou špecializáciou osvedčenie na výkon špecializovaných pracovných 
činností vo všeobecnom lekárstve  zo Slovenskej zdravotníckej univerzity. 
Iba samotná prax pre vydanie číselného kódu zo všeobecného lekárstva nie 
je dostačujúca. 

 
• Podľa § 9 ods. 1) až 3) nariadenia vlády č. 322/2006 Z. z.:                

„(1) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár, 
zubný lekár a farmaceut sú uvedené v prílohe č. 1.; (2) Špecializačné odbory 
pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách sestra, pôrodná asistentka, 
laborant, asistent a technik sú uvedené v prílohe č. 2.; (3)  Špecializačné 
odbory pre iných zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe č. 3.“ 

 
Pobočka vydá zdravotníckym pracovníkom v kategórii lekár, zubný lekár, 
farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a iný zdravotnícky 
pracovník číselný kód lekára podľa prílohy č. 1 tohto usmernenia a lekárovi 
i zubnému lekárovi aj podľa prílohy č. 8 tohto usmernenia.  
Číselný kód lekára sa v kategórii technik (optometrista, zubný technik, očný 
optik, ortopedický technik, audioprotetický technik) nevydáva. 

 
5) Skratky v preskripčnom obmedzení uvedené v príslušných opatreniach Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa vydáva zoznam liekov a liečiv, dietetických 
potravín a zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe 
verejného zdravotného poistenia, účinných v čase preskripcie lekárom, sú uvedené 
v prílohe č. 7. 
  

Čl. 13b 
Osobitné používanie kódu lekára a kódu poskytovateľa 

 
1) V súvislosti s ukončením platnosti  kódov lekára dňom 31. 12. 2006 (ďalej len „starý kód 
lekára“) a ukončením platnosti kódov poskytovateľa dňom 31. 12. 2006 (ďalej len „starý 
kód poskytovateľa“) a s nadobudnutím platnosti nových číselných kódov lekára a kódov 
poskytovateľa dňom 1. 1. 2007 je v prílohe č. 10 tohto usmernenia uvedený prevodník 
číselníkov SL a SLL. 
 
2) Nové kódy lekára, kódy poskytovateľa a tlačivá vydané do 31. 12. 2006 podľa 
metodického usmernenia č. 18/2005, resp. metodického usmernenia č. 18/1/2005, 
metodického usmernenia č. 18/2/2005, metodického usmernenia č. 18/3/2005, a 
metodického usmernenia č. 18/4/2005, sú platné od 1. 1. 2007.   
 
3) Na všetkých žiadankách, lekárskych nálezoch, lekárskych predpisoch a lekárskych 
poukazoch na zdravotnícku pomôcku (ďalej len „lekársky poukaz“), sa uvedie iba kód 
lekára, kód poskytovateľa a pečiatka toho lekára, ktorý príslušné tlačivo alebo doklad 
vypĺňa či vyhotovuje. To platí aj v prípade zastupovania lekára. 
 
4) Pri predpísaní lieku, dietetickej potraviny na lekárskom predpise, alebo pri predpísaní 
zdravotníckej pomôcky na lekárskom poukaze, v bežnej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti, odtlačí predpisujúci lekár pečiatku so svojim kódom lekára (v rubrike „Kód 
lekára“) a pri podpise vyhotoví odtlačok svojej pečiatky lekára. 
 
5) Pri predpísaní lieku, dietetickej potraviny na lekárskom predpise, alebo pri predpísaní 
zdravotníckej pomôcky na lekárskom poukaze, s preskripčným obmedzením, uvedie 
predpisujúci lekár, okrem náležitostí uvedených v § 39 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z. 
o lieku a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 
č. 220/1998 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, 

a) kód odporúčajúceho odborného lekára, 
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b) kód poskytovateľa odporúčajúceho odborného lekára. 
 
6) Pri vystavovaní lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu na zdravotnícku 
pomôcku počas lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), centrálneho príjmu (CP), resp. 
ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) od 1. 1. 2007,  

a) odtlačí predpisujúci lekár v rubrike „Kód lekára“ namiesto pečiatky svojho kódu 
lekára, pečiatku kódu poskytovateľa LSPP, poskytovateľa CP, resp. ÚPS, 

b) odtlačí na mieste pre „pečiatku a podpis lekára“ svoju pečiatku lekára. 
 
7) Pri spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov pre potreby 
zdravotných poisťovní podľa Metodického usmernenie úradu č. 10/2006, lekáreň vo vete 
tela dávky 

a) pod por. č. 5 kód PZS predpisujúceho lekára (12 miest) natypuje kód poskytovateľa 
LSPP, CP resp. ÚPS (12 miest) odtlačený v rubrike „Kód lekára“, ale nie kód 
poskytovateľa z pečiatky lekára. 

b) pod por. č. 6 kód predpisujúceho lekára (9 miest) natypuje kód lekára (9 miest)  
z pečiatky lekára (štvrtý riadok v pravej časti pečiatky lekára). 
 

8) Pri zastupovaní lekára - poskytovateľa v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, si  lekár 
na zastupovanie zabezpečuje: 

a) buď lekára zo siete zdravotníckych zariadení, v tej istej odbornosti akú má sám,  
b) alebo lekára mimo siete zdravotníckych zariadení, rovnako v tej istej medicínskej 

odbornosti.  
Zastupovanie sa vykonáva, buď v zariadení zastupovaného lekára alebo v zariadení 
zastupujúceho lekára, na základe dohody medzi zastupovaným lekárom a zastupujúcim 
lekárom. 
 
9. Ak je lekár - poskytovateľ zastupovaný lekárom zo siete alebo iným lekárom ako zo siete, 
riadi sa zmluvou s príslušnou zdravotnou poisťovňou. 
 
10. Pri zastupovaní lekára - poskytovateľa v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pri 
vystavení lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu poistencovi zastupovaného lekára,  

a) v rubrike „Kód lekára“ uvedie zastupujúci lekár zásadne svoj kód zastupujúceho 
lekára a pri podpise lekára vyhotoví odtlačok svojej pečiatky zastupujúceho (t. j. 
predpisujúceho) lekára. Uvádzanie iných kódov a pečiatok, ako predpisujúceho 
lekára, na lekárskom predpise resp. lekárskom poukaze, pri zastupovaní je 
protiprávne. 

b) pre potreby zdravotných poisťovní, v  ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 
uvádza zastupujúci lekár na zadnej strane lekárskeho predpisu, resp. na zadnej 
strane lekárskeho poukazu 

  -  výraz: „Zastupovanie“, 
  - kód zastupovaného lekára, 
  - kód PZS zastupovaného lekára, 

- záznam verifikuje svojím podpisom a odtlačkom svojej pečiatky lekára.  
 
11) Ak zastupuje lekára - poskytovateľa v ambulantnej zdravotnej starostlivosti lekár-
dôchodca, alebo  iný lekár, ktorý má pečiatku iba pre predpisovanie liekov pre seba a blízke 
osoby (ďalej len „lekár-dôchodca“), pre účely zastupovania musí mať pečiatku s kódom 
lekára podľa svojej odbornosti a s kódom zastupovaného lekára - poskytovateľa (na základe 
dohody medzi zastupovaným a zastupujúcim lekárom). Ak lekár-dôchodca zastupuje 
viacerých lekárov, môže používať pečiatku lekára s prázdnym miestom pre kód 
poskytovateľa. Do prázdneho miesta odtlačí  kód poskytovateľa, ktorého aktuálne 
zastupuje. Vzor pečiatky je uvedený v prílohe č. 2 písm. e) Metodického usmernenia č. 
1/2/2006. Vyhotovenie pečiatky s kódom poskytovateľa zastupovaného lekára je vecou 
zastupovaného lekára. 
 
12) Pri zastupovaní lekára v lekárskej službe prvej pomoci (LSPP) lekárom zo siete 
zdravotníckych zariadení, sa na lekárskom predpise a na lekárskom poukaze 

a) v rubrike „Kód lekára“ odtlačí kód poskytovateľa LSPP,  
b) pri podpise lekára odtlačí zastupujúci lekár pečiatku lekára zo svojej praxe.  
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V prípade, že v LSPP vykonáva službu lekár-dôchodca, dá si pre použitie v LSPP 
vyhotoviť pečiatku lekára s kódom lekára podľa svojej odbornosti a  s kódom poskytovateľa 
LSPP. Tým sa aj pri zastupovaní v LSPP zabezpečí natypovanie lekárskeho predpisu, resp. 
lekárskeho poukazu podľa Metodického usmernenia č. 10/2006. 
 

 
Čl. 14 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

1) V prípade potreby, doplnia alebo upravia sa prílohy č. 1, 4, 5 a 7 tohto usmernenia 
samostatnou novelou. 
 
2) Týmto usmernením sa ruší Metodické usmernenie č. 18/4/2005 k tvorbe a prideľovaniu 
kódov lekárom, vybraným pracovníkom v zdravotníctve, poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti a poskytovateľom služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
poistencom. 
 
 

Čl. 15 
Účinnosť 

 
Toto metodické usmernenie kódy lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2007.  
 
 
      
               MUDr. Richard Demovič, PhD. 
                                               predseda úradu 
 
 
 
Prílohy: 
1. Číselník odborností lekárov a vybraných pracovníkov v zdravotníctve 
2. Žiadosť o pridelenie kódu lekára 
2a. Pridelenie číselného kódu lekára 
2b. Ukončenie platnosti kódu lekára 
2c. Pozastavenie účinnosti kódu lekára 
3. Kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
4. Číselník odborných útvarov zdravotníckych zariadení 
5. Druh špecializovaného útvaru v tvare „y“ 
6. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  
6a. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním 

starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť o poistencov 
poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami * a poskytovateľa služieb súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti * 

6b. Pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
6c. Pridelenie kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti 

o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť o poistencov poskytovanú 
zdravotníckymi zariadeniami * a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti * 

6d. Ukončenie* Dočasné pozastavenie* Zrušenie* kódu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti * kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť o poistencov poskytovanú 
zdravotníckymi zariadeniami * a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti * 

6e. Ukončenie* Dočasné pozastavenie* Zrušenie* kódu poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti * kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť o poistencov poskytovanú 
zdravotníckymi zariadeniami * a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti *  
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7. Skratky v preskripčnom obmedzení a ich číselníky „sl“ a „sll“  
8. Prevodník číselníkov základných, nadstavbových a úzkych nadstavbových špecializácií 
9. Certifikované pracovné činnosti uznané Slovenskou zdravotníckou univerzitou 

v Bratislave za rovnocenné so špecializáciou 
10. Prevodník číselníkov SL podľa Pracovného postupu č. 3//2005 a číselníkov SLL  
      podľa Metodického usmernenia č. 18/5/2005 
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Príloha č.1 

 
Číselník odborností lekárov a  pracovníkov v zdravotníctve  

 
KAT sll POPIS 
      
 I. Číselníky špecializácií lekárov a zubných lekárov 
      
A 001 vnútorné lekárstvo 
A 002 infektológia 
A 003 pneumológia a ftizeológia 
A 004 neurológia 
A 005 psychiatria 
A 006 pracovné lekárstvo 
A 007 pediatria                                                       1/ viď poznámka na konci prílohy 
A 008 všeobecná starostlivosť o deti a dorast  2/ viď poznámka na konci prílohy 
A 009 gynekológia a pôrodníctvo 
A 010 chirurgia 
A 011 ortopédia 
A 012 urológia 
A 013 úrazová chirurgia 
A 014 otorinolaryngológia 
A 015 oftalmológia 
B 016 stomatológia 
A 017 pediatrická gynekológia 
A 018 dermatovenerológia 
A 019 klinická onkológia 
A 020 všeobecné lekárstvo  
A 022 dorastové lekárstvo 
A 023 rádiológia 
A 024 klinická biochémia 
A 025 anestéziológia a intenzívna medicína 
A 026 telovýchovné lekárstvo 
A 027 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
A 028 súdne lekárstvo 
A 029 patologická anatómia 
A 031 hematológia a transfuziológia 
A 032 urgentná medicína 
A 034 klinická mikrobiológia 
A 037 neurochirurgia 
A 038 plastická chirurgia 
A 039 ortopedická protetika 
A 040 klinická imunológia a alergológia 
A 043 radiačná onkológia 
A 044 foniatria 
A 045 reumatológia 
A 046 algeziológia 
A 047 nukleárna medicína 
A 048 gastroenterológia 
A 049 kardiológia 
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A 050 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
A 051 neonatológia 
A 052 hygiena detí a mládeže 
B 053 čeľustná ortopédia 
A 056 angiológia 
A 057 hygiena životného prostredia  
A 058 hygiena výživy 
A 059 epidemiológia 
A 060 geriatria 
A 061 medicínska informatika a bioštatistika 
A 062 lekárska genetika 
A 063 nefrológia 
A 064 endokrinológia 
A 065 klinická farmakológia 
A 067 gynekologická sexuológia 
A 068 cievna chirurgia 
A 069 kardiochirurgia 
A,B 070 maxilofaciálna chirurgia 
A 073 medicína drogových závislostí 
A 074 gerontopsychiatria 
A 076 letecké lekárstvo 
A,B 088 lekár bez špecializácie 
A,B 099 lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke 
A,B 100 posudkové lekárstvo 
A 102 ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 
A 104 pediatrická neurológia 
A 105 detská psychiatria 
A 106 hrudníková chirurgia 
A 107 detská chirurgia 
A 108 pediatrická ortopédia 
A 109 pediatrická urológia 
A 114 pediatrická otorinolaryngológia 
B 115 detské zubné lekárstvo 
A 130 materno-fetálna medicína 
A 131 výchova k zdraviu 
A 140 pediatrická imunológia a alergiológia 
A 145 pediatrická reumatológia 
A 153 pediatrická endokrinológia 
A 154 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 
A 155 pediatrická kardiológia 
A 156 pediatrická pneumológia a ftizeológia 
A 163 pediatrická nefrológia 
A 216 hepatológia 
A 222 gastroenterologická chirurgia 
A 223 neuropsychiatria 
A 225 laboratórna medicína  
A 226 tropická medicína 
A 227 verejné zdravotníctvo                                   3) viď poznámka na konci prílohy 
A 229 onkológia v gynekológii 
A 231 psychosomatická a behaviorálna medicína 
A 247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
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A 258  špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
A 271 mamológia 
A 289 reprodukčná medicína 
A 299 akupunktúra 
A 302 andrológia                                                       4) viď poznámka na konci prílohy 
A 306 klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
A 312 gynekologická urológia 
A 319 onkológia v chirurgii 
A 322 onkológia v urológii 
A 323 pediatrická anestéziológia 
A 329 pediatrická hematológia a onkológia 
A 331 pediatrická infektológia 
A 332 pediatrická intenzívna medicína 
A 334 paliatívna medicína 
A 336 pediatrická oftalmológia 
A 341 pediatrická urgentná medicína 
A 353 zdravotnícka ekológia 
A 356 revízne lekárstvo 
B 361 revízne zubné lekárstvo 
A 366 preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 
A 367 psychiatrická sexuológia 
A 377 služby zdravia pri práci 
C  Kategória farmaceut                            5/ viď poznámka na konci prílohy 
C 803 farmácia - vysokoškolské magisterské štúdium 
  Špecializácie 
C 371 revízne lekárenstvo 
C 122 technológia rádiofarmák 
C 364 príprava cytostatík 
C  a ďalšie špecializácie v kategórii F 
      
  II. Číselníky vybraných pracovníkov v zdravotníctve 
D    Kategória sestra – študijné odbory bez špecializácie 
D 161 sestra                                                                6/ viď poznámka na konci prílohy 
D 193 ošetrovateľstvo                                            6/ viď poznámka na konci prílohy 
D 804 ošetrovateľstvo - vysokoškolské magisterské štúdium 
D 805 diplomovaná všeobecná sestra - vyššie odborné štúdium 
  Špecializácie 
D 240 ošetrovateľstvo v zdraví pri práci 
D 242 revízne ošetrovateľstvo 
D 325 anestéziológia a intenzívna starostlivosť 
D 243 operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 
D 244 intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 
D 245 intenzívna ošetrovateľská starostlivosť  v pediatrii 
D 246 intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 
D 129 inštrumentovanie v operačnej sále 
D 248 ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 
D 249 ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 
D 250 ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 
D 251 ošetrovateľská starostlivosť  v pediatrii 
D 252 ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 
D 253 ošetrovateľská starostlivosť v komunite  
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D 254 ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 
D 255 špecializovaná urgentná starostlivosť 
D 131 výchova k zdraviu 
D 066 zdravotnícka informatika 
D 557 audiometria 
D 558 endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 
D 559 funkčné vyšetrovacie metódy 
D 560 invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické metódy 
D 561 kalmetizácia 
D 562 kardiologické vyšetrovacie metódy 
D 565 ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov 
D 566 ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách 
D 564 organizácia a techniky v tkanivových bunkách 
D 563 organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky 
D 568 starostlivosť o drogovo závislých 
D 569 vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike 
D 241 psychoterapia 
D 496 manažment v ošetrovateľstve 
D 411 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 
E  Kategória pôrodná asistentka – študijné odbory bez špecializácie 
E 806 pôrodná asistencia - vysokoškolské bakalárske štúdium 
E 807 diplomovaná pôrodná asistentka - vyššie odborné štúdium 
  Špecializácie 
E 256 intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve 
E 224 inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve 
E 257 pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite 
E 131 výchova k zdraviu 
E 066 zdravotnícka informatika 
E 570 plánované rodičovstvo a antikoncepcia 
E 492 manažment v pôrodnej asistencii 
E 411 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 
F  Kategória laborant  – študijné odbory bez špecializácie 
F 666 technik laboratórnej medicíny  
F 667 medicínsko-technický laborant  
F 808 laboratórne vyšetrovacie metódy – magisterské štúdium  
F 809 diplomovaný medicínsko-technický laborant - vyššie odborné štúdium 
F 810 zdravotnícky laborant – úplné stredné odborné štúdium 
  Špecializácie 
F 040 klinická imunológia a alergológia 
F 062 lekárska genetika 
F 564 organizácia a techniky v tkanivových bankách 
F 493 manažment v odboroch kategórie laborant 
F 411 odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 
F 225 laboratórna medicína 
F 239 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 

F 259 
laboratórne a diagnostické metódy v  hematológii a transfúziológii   
                                                                               7/ viď poznámka na konci prílohy 

F  262 vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 
F 266 vyšetrovacie metódy v klinickej genetike 
F 269 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 
F 313 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 
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F 314 laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia 
F 315 laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia 

F 320 
laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz 
a faktorov 

F 324 vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 

F 346 
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii 
                                                                               7/ viď poznámka na konci prílohy 

F 333 vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene 
F 260 vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 
F 261 vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 
F 263 vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 
F 294 vyšetrovacie metódy v histopatológii 
F 265 vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 
G     Kategória asistent  – študijné odbory bez špecializácie 
G 674 rádiologický asistent  
G 814 diplomovaný rádiologický asistent   
G 675 zdravotnícky záchranár  
G 815 diplomovaný zdravotnícky záchranár – vyššie odborné štúdium 
G 243 operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  
G 816 diplomovaná dentálna hygienička – vyššie odborné štúdium  
G 817 asistent výživy – úplné stredné odborné štúdium  
G 818 masér – úplné stredné odborné štúdium  
G 679 zdravotnícky asistent  
G 819 zdravotnícky asistent – úplné stredné odborné štúdium  
G 680 sanitár   
G 820 zdravotnícky záchranár -  úplné stredné odborné štúdium 
G 821 sanitár – stredné odb. štúdium  
  Špecializácie 
G 047 nukleárna medicína 
G 043 radiačná onkológia 
G 343 špeciálna rádiológia 
G 574 digitálna substrakčná angiografia - DSA 
G 575 mamografia 
G 576 počítačová tomografia 
G 255 špecializovaná urgentná starostlivosť 
G 272 liečebná výživa                                              8/ viď poznámka na konci prílohy 
G 494 manažment v odboroch kategórie asistent 

H  

Kategória technik – t. č. sa im nevydáva číselný kód lekára, ide o zubného 
technika, očného optika, optometristu, ortopedického technika, 
audiologického technika 

  Kategória iný zdravotnícky pracovník 
I  a) a b) Fyzioterapeut  – študijné odbory bez špecializácie 
I 685 fyzioterapeut 
I 827 rehabilitácia   
I 846 diplomovaný fyzioterapeut – vyššie odborné štúdium  
I 844 fyzioterapia – vysokoškolské bakalárske alebo magisterské štúdium  

  
 
Špecializácie 

I 273 fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja 
I 274 fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 
I 275 fyzioterapia porúch CNS 
I 276 fyzioterapia v športe a telovýchove 
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I 277 ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo 
I 278 fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému 
I 288 fyzioterapia respiračných ochorení 
I 282 fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení 
I 135 ergoterapia 
I 581 mobilizačné techniky 
I 582 reflexná terapia podľa Vojtu 
I 583 techniky terapie lymfedému 

I 291 
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov 
                                                                            9/ viď poznámka na konci prílohy 

I 525 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 
I  c)  Psychológia  – študijné odbory bez špecializácie 
I 829 psychológia – vysokoškolské magisterské štúdium   
  Špecializácie 
I 144 klinická psychológia 
I 295 poradenská psychológia 
I 296 pracovná a organizačná psychológia 
I 297 školská psychológia                                      10/ viď poznámka na konci prílohy 
I 241 psychoterapia 
I 578   drogové závislosti 
I 525 klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) 
I 580 dopravná psychológia 
I  d)  Logopédia  – študijné odbory bez špecializácie 
I 828 logopédia – vysokoškolské magisterské štúdium   
  Špecializácie 
I 141 klinická logopédia 
I 577  afaziológia  
I 499  manažment v príslušnom odbore  
I 411  odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health  
I    e)  Liečebná pedagogika  – študijné odbory bez špecializácie 
I 830 liečebná pedagogika – vysokoškolské magisterské štúdium  
I 831 špeciálna pedagogika  – vysokoškolské magisterské štúdium 
  Špecializácie 
I 143 liečebná pedagogika 
I 142 špeciálna pedagogika 
I 499  manažment v príslušnom odbore  
I 411  odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health  
  f)  Sociálna práca  – študijné odbory bez špecializácie 
I 843 sociálna práca – vysokoškolské magisterské štúdium  
  Špecializácia 
I 283 sociálna práca v zdravotníctve  
I 241 psychoterapia 
I 578   drogové závislosti 
I 499  manažment v príslušnom odbore  
I 411  odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health  
   
  III. Číselníky nezdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve  

I  

g) Iný zdravotnícky pracovník uvedený v prílohe č. 3 pod písm. a) 
až f) Nariadenia vlády SR č. 322/2006 Z. z. - študijné odbory bez 
špecializácie 

I 832 biomedicínska fyzika – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 833 biológia so zameraním na bunkovú a molekulárnu biológiu – vysokoškolské 
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inžinierske štúdium  

I 834 
biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka – vysokoškolské 
inžinierske štúdium  

I 835 
fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku – vysokoškolské 
inžinierske štúdium  

I 836 chémia so zameraním na biochémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 837 biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 838 hygiena potravín – vysokoškolské inžinierske štúdium 
I 839 biochémia a biotechnológia – vysokoškolské inžinierske štúdium              

I 840 
chémia a technológia životného prostredia - vysokoškolské inžinierske 
štúdium   

I 841 biomedicínske inžinierstvo– vysokoškolské  inžinierske štúdium  
I 842 výživa ľudí -  – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 845 potravinárstvo – biochémia - vysokoškolské bakalárske štúdium  

I 853 
fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu – vysokoškolské 
inžinierske štúdium  

I 854 chémia so zameraním na kvasnú chémiu – vysokoškolské inžinierske štúdium  
I 847 chémia – chémia liečiv – úplné stredné odb. štúdium  
I 848 chémia – analytická chémia – úplné stredné odborné štúdium  
I 849 chémia – monitorovanie životného prostredia – úplné stredné odb. štúdium  
I 850 chémia – sanácia životného prostredia – úplné stredné odborné štúdium  
I 851 chemická technológia– úplné stredné odborné štúdium  
  Špecializácie 
I 057 hygiena životného prostredia 
I 280 hygiena pracovných podmienok 
I 146 klinická fyzika 
I 225 laboratórna medicína 
I 133 vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 
I 286 vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii 
I 287 vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia 
I 260 vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia 
I 265 vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 
I 266 vyšetrovacie metódy v klinickej genetike 
I 066 zdravotnícka informatika 
I 324 vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii  
I 262 vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 
I 225 laboratórna medicína  
I 239 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike 
I 259 laboratórne a diagnostické metódy v  hematológii a transfúziológii   
I 269 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii 
I 313 laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 
I 316 vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych  a chemických analýz a faktorov 
I 315 laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia 
I 346 laboratórne a diagnostické  metódy v klinickej imunológii a alergológii 
I 016 stomatológia                                                11/ viď poznámka na konci prílohy 

 

 
Poznámka: 
Ak sa v kategórii „I“ – iný zdravotnícky pracovník, nenachádza potrebná 
špecializácia, ale sa nachádza v inej kategórii zdravotníckych pracovníkov, 
napríklad „A“ alebo „F“, použije sa špecializácia s príslušným SLL z inej kategórie 
zdravotníckych pracovníkov, ale s ponechaním „I“ – iný zdravotnícky pracovník 
v návestí kódu. Rovnako platí, že možno použiť špecializáciu, napríklad 
z kategórie „I“, na vydanie kódu pre kategóriu „F“. 
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                  g) Bez kategórie 
N 186 vedúci centrálnej sterilizácie                    12/ viď poznámka na konci prílohy 
N 184 vedúci centrálneho príjmu                       12/ viď poznámka na konci prílohy 

N 899 
iný študijný odbor nezdravotníckeho pracovníka v zdravotníctve     
                                                                    13/ viď poznámka na konci prílohy 

   
Stĺpec 1 - KAT  
A= kategória lekár 
B= kategória zubný lekár 
C= kategória farmaceut 
D= kategória sestra 
E= kategória pôrodná asistentka 
F= kategória laborant 
G= kategória asistent 
I= kategória iný zdravotnícky pracovník 
N= bez kategórie - nezdravotnícky pracovník v zdravotníctve 
   
Stĺpec 2   
SLL = číslo odbornosti 
   
Stĺpec 3  
Popis odbornosti  
   
Vysvetlivka:  
1/ vydáva sa kód s SLL = 007, ak má lekár v rozhodnutí samosprávneho kraja povolenie 
prevádzkovať ambulantné zdravotnícke zariadenie v  odbore pediatria 
2/ vydáva sa kód s SLL = 008, ak má lekár v rozhodnutí samosprávneho kraja povolenie na  
     prevádzku všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast a   

1. špecializáciu z pediatrie I. stupňa a špecializáciu z dorastového lekárstva 
2.  špecializáciu z pediatrie I. stupňa a certifikát z dorastového lekárstva 
3. špecializáciu II. stupňa z pediatrie 
4. v posledných piatich rokoch 3 roky praxe (prax dokladá lekár potvrdením povoľovateľa, 

zamestnávateľa alebo iného oprávneného orgánu) 
 
3/ verejné zdravotníctvo – predtým hygiena a epidemiológia 
 
4/ andrológia = sexuológia v urológii 
 
5/ číselný kód farmaceutovi sa vydáva, ak   
     a) ide o revízneho farmaceuta, alebo 
     b) ide o vedúceho zdravotného pracoviska (nie farmaceutického pracoviska) alebo odborného    
          zástupcu, na ktorého sa vykazujú výkony pracoviska zdravotným poisťovniam  
  
6/ číselník SLL = 161 sestra a 193 ošetrovateľstvo, ponecháva sa iba pre už doteraz vydané kódy     
      sestrám  a sestrám, ktoré majú vydanú starú špecializáciu = ošetrovateľstvo 
 
7/ 259 - laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii 
               špecializácia je študijným obsahom identická so starým názvom špecializácie:  
      259 – vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii 
 
     346 - laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii 
               špecializácia je študijným obsahom identická so starým názvom špecializácie: 
      346  –  vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii 
 
8/ liečebná výživa – predtým poruchy výživy a výmeny látok alebo klinická výživa 
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9/ liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov  
     predtým liečebná telesná výchova 
 
 10/ školská psychológia = pedológia 
 
 11/ Kód s kategóriou pracovníka „I“ a číselníkom SLL = 016 sa vydáva bývalému povolaniu  
       dentista, ktoré sa ešte vyskytuje, ale už sa ďalej neštuduje.  
       Upozornenie ! 
       Dentista nie je zubný technik. Rozdiel medzi dentistom a zubným technikom je ten, že 

dentista, na rozdiel od zubného technika, je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
a preto dostáva kód lekára, ale zubný technik patrí medzi poskytovateľov služieb 
nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť.  

        
12/ Pri vydaní kódu lekára sa použije číselník SSL = 186 a SLL = 184, ak je vedúcim týchto 

pracovísk nezdravotnícky pracovník. Ak je vedúcim zdravotnícky pracovník použije sa 
pri vydaní kódu lekára číselník podľa jeho odbornosti 

 
13/ Iný študijný odbor sa použije v prípade, ak sa v číselníkoch nenachádza konkrétny  
        študijný odbor a je potrebné prideliť číselný kód  
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Príloha č. 2 

          
                     

 
 

           Žiadosť o pridelenie kódu lekára 
 
 

Na základe § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
žiadam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie číselného kódu lekára. 
K svojej žiadosti uvádzam nasledovné údaje: 
 
 
 
Titul, priezvisko a meno: ...................................................................................... 

 
Dátum narodenia: ...................................................................................... 
(deň, mesiac, rok) 

 
Rodné číslo: ............................................. 
 
 
Bydlisko: ...................................................................................... 
(PSČ, obec, ul., č.) 

 
Kontakt: ..................................................................................... 
(tel., fax, mobil) 

Akademický titul, ...................................................................................... 
dátum promócie, dátum 
dosiahnutého najvyššieho 
vzdelania 
 
 
Dosiahnuté špecializácie: ...................................................................................... 

 
 
 
V.......................dňa................ 
 
 
      ................................................................. 

Podpis 
 

Pozn.: K žiadosti je potrebné priložiť úradne overenú kópiu (alebo fotokópiu vyhotovenú 
zamestnancom pobočky úradu) diplomu a úradne overené kópie (alebo fotokópie vyhotovené 
zamestnancom pobočky úradu) dosiahnutých špecializácií (atestácií), resp najvyššieho dosiahnutého 
vzdelania 
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Príloha č. 2a 

 
 
 

Pridelenie číselného kódu lekára 

 pre dohľad nad zdravotnou sta

 zmysle § 20 ods. 1, písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
ad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

redpisov  
 
 

 
....................................  v odbore:  .................................................................................... 

tul, meno a priezvisko: ............................................................................................ 

dné číslo:   .................................... 

       .......................................................... 
         podpis riaditeľa  

                                                                                                   pobočky úradu 
 

 
 

 
 
Úrad
 

rostlivosťou 

p r i d e ľ u j e  
 
v
n
neskorších p

kód lekára: 

..
 
 
 
 

pre 
 
 
ti
 
ro
 
 
 
 
V ...........................dňa.....................  
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Príloha č. 2b 

                                        
          
            
 
 

Ukončenie platnosti kódu lekára 
 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe 

oznámenia matriky o úmrtí lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve *, v prípade 

nesprávne vydaného kódu lekára * ukončuje platnosť kódu lekára *, 

 

 
Titul, meno a priezvisko: 
 ........................................................................................... 
 
 
Rodné číslo:    ..................................... 
 
 
Kód lekára:    ..................................... 
 
 
Platnosť kódu ukončená dňom: ** ..................................... 
 
 
 
 
 
 
V..........................dňa................... 
 
 
        .................................................. 
         podpis riaditeľa 
         pobočky úradu 
*   potrebný údaj podčiarknuť 
** potrebný údaj vyplniť 
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Príloha č. 2c 

                                        
         

nia*, podnetu príslušnej stavovskej organizácie 

 zdravotníctve (komory),*  žiadosti lekára,* žiadosti vybraného pracovníka v zdravotníctve 

  pozastavuje účinnosť kódu lekára.* 

itul, meno a priezvisko: 

ód lekára:    ..................................... 

činnosť kódu pozastavená dňom: **  .................................... 

   .................................................. 
     podpis riaditeľa 

        pobočky úradu 
   potrebný údaj podčiarknuť 
* potrebný údaj vyplniť 

 
 
 

 
            
 
 

Pozastavenie účinnosti kódu lekára 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe na 

základe podnetu vydavateľa povole

v

*

 

 
T
 ........................................................................................... 
 
 
Rodné číslo:    ..................................... 
 
 
K
 
 
 
 
Ú
 
 
 
 
V..........................dňa................... 
 
 
     
    
 
*
*
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Príloha č. 3 

 
 
 
Kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

 
 
 
 

Pre vyplňovanie znaku „p“ časti kódu p99999 v kóde poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, kódy kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa odvodzujú 
z číselníka CIS_KATOSOB_21_00 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti rezortu 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 

p POPIS 

N neurčený 

O 
 

fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona 
č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe povolenia 

P 
právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť  podľa § 3 ods. 4 písm. b) 
zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe povolenia 

R 
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. c) zákona 
č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na základe licencie    

S 

fyzická osoba, ktorá poskytuje služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov  alebo poskytuje služby nadväzujúce na zdravotnú starostlivosť, podľa § 3 
ods. 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  na základe 
živnostenského oprávnenia 

T 
právnická osoba, ktorá poskytuje služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti 
o poistencov  alebo poskytuje služby nadväzujúce na zdravotnú starostlivosť, podľa § 3 
písm. d) zákona    č. 578/2004 Z. z.  na základe živnostenského oprávnenia 

U iný spôsob poskytovania služieb v zdravotníctve 
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    Príloha č. 4 

                                                                                                                       
Číselník odborných útvarov zdravotníckych zariadení 

 
 
POPIS spp y 

   

1.  Lôžkové a ambulantné odborné útvary   

   

a) štandardná zdravotná starostlivosť   

     

vnútorné lekárstvo 001 1,2 

infektológia 002 1,2 

pneumológia a ftizeológia 003 1,2 

neurológia 004 1,2 

psychiatria 005 1,2 

pracovné lekárstvo 006 1,2 

pediatria                                1)  viď poznámka na konci prílohy 007 1,2 
všeobecná starostlivosť o deti a dorast    
                                              2)  viď poznámka na konci prílohy 008 

 
2 

gynekológia a pôrodníctvo 009 1,2 

chirurgia 010 1,2 

ortopédia 011 1,2 

urológia 012 1,2 

úrazová chirurgia 013 1,2 

otorinolaryngológia 014 1,2 

oftalmológia 015 1,2 

stomatológia 016 1,2 

pediatrická gynekológia 017 1,2,3 

dermatovenerológia 018 1,2 

klinická onkológia 019 1,2 

všeobecné lekárstvo  020 2 

dorastové lekárstvo 022 2 

rádiológia 023 1,2,3,5 

klinická biochémia 024 1,2,5 

anestéziológia a intenzívna medicína 025 1,2,3 

telovýchovné lekárstvo 026 1,2 

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 1,2,5 

súdne lekárstvo 028 1,2,3,5 */ 

patologická anatómia 029 1,2,5    */ 

hematológia a transfuziológia 031 1,2,5 

urgentná medicína 032 1,2 

klinická mikrobiológia 034 1,2,5 

neurochirurgia 037 1,2 

plastická chirurgia 038 1,2 

ortopedická protetika 039 1,2,3,5 

klinická imunológia a alergológia 040 1,2,5 

radiačná onkológia 043 1,2,5 

foniatria 044 1,2 

reumatológia 045 1,2 

algeziológia 046 2 
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nukleárna medicína 047 1,2,5 

gastroenterológia 048 1,2 

kardiológia 049 1,2 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 050 1,2,3 

neonatológia 051 1,2,3 

hygiena detí a mládeže 052 2,3 

čeľustná ortopédia 053 1,2,3 

paradontológia 054 2 

stomatologická protetika 055 2 

056 1,2,3 angiológia 
hygiena životného prostredia 057 2,3 

hygiena výživy 058 2,3 

epidemiológia 059 2,3 

geriatria 060 1,2 

medicínska informatika a bioštatistika 061 1,2,3 

lekárska genetika 062 1,2,3,5 

nefrológia 063 1,2 

endokrinológia 064 1,2 

klinická farmakológia 065 1,2,3,5 

gynekologická sexuológia 067 1,2,3 

cievna chirurgia 068 1,2 

kardiochirurgia 069 1,2 

maxilofaciálna chirurgia 070 1,2 

korektívna dermatológia 072 3 

medicína drogových závislostí 073 1,2,3 

gerontopsychiatria 074 1,2 

audiológia 075 3 

letecké lekárstvo 076 2,3 

onkológia v otorinolaryngológii 079 2,3 

cystická fibróza 091 2,3,5 

posudkové lekárstvo 100 2 

ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 102 2,3 

pediatrická neurológia 104 1,2,3 

detská psychiatria 105 1,2 

hrudníková chirurgia 106 1,2 
detská chirurgia 107 1,2 
pediatrická ortopédia 108 1,2,3 

pediatrická urológia 109 1,2,3 

mikrobiológia životného prostredia 113 3 

pediatrická otorinolaryngológia 114 1,2,3 

detské zubné lekárstvo 115 1,2,3 

detská dermatovenerológia 116 1,2 

technológia rádiofarmák 122 1,2,3,5 

farmakológia a toxikológia liečiv 125 3 

materno-fetálna medicína 130 1,2,3 

výchova k zdraviu 131 3 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve 133 3,5 

ergoterapia, liečba prácou 135 3 

pediatrická imunológia a alergiológia 140 1,2,3,5 

pediatrická reumatológia 145 1,2,3 

klinická fyzika 146 3,5 
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rádiofyzika 149 3 

pediatrická endokrinológia 153 1,2,3 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 154 1,2,3 

pediatrická kardiológia 155 1,2,3 

pediatrická pneumológia a ftizeológia 156 1,2,3 

pediatrická nefrológia 163 1,2,3 

centrálne operačné sály 185 1,3 

funkčná diagnostika 187 3 

univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) 188 3 

kožná banka 189 3 

očná banka 190 3 

popáleninové 191 1,3 

doliečovacie 192 1,3 

novorodenecké postele 194 1,3 

diabetická noha 204 3 

dlhodobo chorých 205 1 

chirurgia ruky 206 3 

transplantačné 207 1,2,3 

dialyzačné 208 3 

ženská poradňa 211 3 

sonografia                             3/ viď poznámka na konci prílohy 212 3,5 

mikrochirurgia oka 215 3 

hepatológia 216 1,2,3 

nemocničná krvná banka 218 3 

gastroenterologická chirurgia 222 1,2 

neuropsychiatria 223 1,2 

laboratórna medicína 225 1,2,3 

tropická medicína  226 1,2 

verejné zdravotníctvo 227 2,3 

magnetická rezonancia     3/ viď poznámka na konci prílohy 228 3,5 

onkológia v gynekológii 229 1,2,3 

mykológia 230 3,5 

psychosomatická a behaviorálna medicína 231 2,3 

osteodenzitometria              3/ viď poznámka na konci prílohy 232 3,5 

termografické vyšetrovacie metódy 233 3,5 

psychoterapia 241 3 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 247 2,3,5 

ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov 248 3 

špecializovaná urgentná starostlivosť 255 3 

mamológia 271 1,2 

liečebná výživa                    4/ viď poznámka na konci prílohy 272 3 

arytmia a koronárna jednotka 278 1 

sociálna práca v zdravotníctve 283 3 

reprodukčná medicína 289 1,2 

zdravie pri práci 298 2 

akupunktúra 299 3 

andrológia 302 2 

abdominálna ultrasonografia u dospelých 303 3,5 

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 306 1,2,3,5 

gynekologická urológia 312 1,2,3 

onkológia v chirurgii 319 1,2,3 
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onkológia v urológii 322 1,2,3 

pediatrická anestéziológia 323 1,2,3 

pediatrická hematológia a onkológia 329 1,2,3 

pediatrická infektológia 331 1,2 

pediatrická intenzívna medicína 332 1,2 

paliatívna medicína 334 1,2,3 

rehabilitácia v detskom veku 335 3,5 

pediatrická oftalmológia 336 1,2,3 

rehabilitácia v gynekológii 337 3,5 

rehabilitácia v pôrodníctve 339 3,5 

pediatrická urgentná medicína 341 2,3 

špeciálna rádiológia 343 3,5 

dentoalveolárna chirurgia 345 3 

choroby slizníc ústnej dutiny 347 3 

implantológia 348 3 

onkológia vo vnútornom lekárstve 350 1,2 

perfuziológia 351 3,5 

zdravotnícka ekológia 353 2,3 

revízne lekárstvo 356 2,3 

mukogingiválna chirurgia 358 3 

revízne zubné lekárstvo 361 3 

príprava cytostatík 364 3,5 

preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 366 2,3,5 

psychiatrická sexuológia 367 1,2,3 

revízne lekárenstvo 371 3 

služby zdravia pri práci 377 2,3 

pediatrická rádiológia 393 3,5 

organizácia vojenského zdravotníctva 490 1,2,3 

audiometria 557 3,5 
endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch 
                                              3/ viď poznámka na konci prílohy 558 

3,5 

invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy 560 3,5 

kalmetizácia 561 3,5 

kardiologické vyšetrovacie metódy 562 3,5 
vyšetrovacioe metódy v klinickej neurofyziológii a 
neurodiagnostike 569 

 
3,5 

plánované rodičovstvo a antikoncepcia 570 3 

psychofyzická príprava na pôrod 571 3 

digitálna substrakčná angiografia - DSA 574 3,5 

mamografia                          3/ viď poznámka na konci prílohy 575 3,5 

počítačová tomografia – CT  3/ viď poznámka na konci prílohy 576 3,5 

afaziológia 577 3 

drogové závislosti  578 3 

audioprotetika 584 3 

diagnostická a intervenčná ezofagogastoduodenoskopia 585 3,5 

diagnostická a intervenčná kolonoskopia 586 3,5 

diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii 587 3,5 

endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 588 3,5 

chemoterapia nádorov 591 3,5 

intervenčná rádiológia  593 3,5 

intervenčná ultrasonografia v urológii 594 3,5 
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c)Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVLZ),  

mamodiagnostika v gynekológii 595 3,5 

mamodiagnostika v rádiológii 596 3,5 

endoskopia respiračného systému 597 3,5 

klinické skúšanie liekov 598 3,5 

spondylochirurgia 599 3 

hospic 620 1 

mobilný hospic 630 3 

biomedicínsky výskum - všeobecne 700 1 

JIS (centrálna) 605 3 

JIS  geriatrická 098 3 

JIS  jednotka intenzívnej starostlivosti, interná 196 3 

JIS  kardiologická 197 3 

JIS  metabolická 198 3 

JIS  pediatrická 199 3 

JIS  pneumologická a ftizeologická 200 3 

JIS  neurologická 201 3 

JIS  chirurgická 202 3 
JIRS  jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre  
             deti a novorodencov  5/ viď poznámka na konci prílohy  203 

 
3 

JIS  onkologická 601 3 

JIS  infekčná 602 3 

JIS  spondylochirurgická 603 3 

JIS  otorinolaryngologická 604 3 

JIS  gynekologická 609 3 

JIS  ortopedická 611 3 

JIS  urologická 612 3 

JIS  úrazová 613 3 

JIS  hematologická 631 3 

JIS neurochirurgická 637 3 

JIS cievnej chirurgie 668 3 

JIS maxilofaciálna chirurgia 670 3 

JIS popáleninová 691 3 

JIS kardiochirurgická 626 3 

b) pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti   

jednodňovej zdravotnej starostlivosti gynekológia 009 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti chirurgia 010 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti ortopédia 011 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti urológia 012 4 

jednodňovej zdrav. starostl. úrazová chirurgia (traumatológia 013 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti otorinolaryngológia 014 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti oftalmológia 015  4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti stomatológia 016 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti rádiológia 023 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti plastická chirurgia 038 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti gastroenterológia 048 4 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti maxilofaciálna chirurgia 070 4 

jednodňovej zdravotnej starostl. gastroenterologická chirurgia 222 4 

ak nie sú vyššie uvedené 
SVLZ v odbore spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, pokiaľ 
nie sú, ako je ďalej uvedené, podrobnejšie vyšpecifikované  

 
210 

 
5 
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fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 1 

vaňové a bazénové kúpele 770 1 

SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii 
životného prostredia   260 

5 

SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii 261 5 

SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii 262 5 

SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 263 
 

5 
SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred 
ionizujúcim žiarením 265 

 
5 

SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v genetike 266 5 

SVLZ v odbore farmaceutická kontrola 267 5 
SVLZ v odbore laboratórne metódy v toxikológii liekov a 
xenobiotík 268 

 
5 

SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike 285 5 
SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom 
lekárstve a toxikológii 286 

 
5 

SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii 324 5 
SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a 
alergológii 346 

 
5 

SVLZ v odbore vyšetrovacie metódy v kardiológii 349 5 

SVLZ v odbore rehabilitačné metódy – mobilizačné techniky 581 5 
SVLZ v odbore rehabilitačné metódy – reflexná terapia podľa 
Dr. Vojtu 

 
582 

 
5 

SVLZ v odbore rehabilitačné metódy – techniky liečby 
lymfedému 583 

 
5 

SVLZ v odbore chemoterapia infekčných chorôb 590 5 

   

d) stacionár   

   

stacionár vnútorného lekárstva 001 6 

stacionár infektológia 002 6 
ďalšie stacionáre podľa odborných útvarov uvedených  
v časti a) štandardná zdravotná starostlivosť 

003 až 
393 

 
6 

   

2. Kúpeľné zariadenia   

   

vodoliečba 771 1 

elektroliečba 772 1 

teploliečba 773 1 

inhalačná liečba 774 1 

svetloliečba 775 1 

podávanie podkožných plynových injekcií 776 1 

podávanie klasických masáží 777 1 

individuálna rehabilitácia 778 1 

trakčná liečba 779 1 
ambulancie - číselníky podľa časti I. Lôžkové a ambulantné 
odborné útvary   

 
2 

   

3. Vybrané zdravotnícke zariadenia   

   

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) 610 3 

sestra 161 3 

pôrodná asistencia  806 3 
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revízne ošetrovateľstvo 242  

masér 173 3 

   

klinická logopédia  141 3 

špeciálna pedagogika  142 3 

liečebná pedagogika   143 3 

klinická psychológia 144 3 

dopravná psychológia 580 3 

rehabilitácia  827 3 
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov  
                                              6/ viď poznámka na konci prílohy 291 

 
3 

   

centrálny príjem                  7/ viď poznámka na konci prílohy  184 8 

centrálna sterilizácia 186 3,5 

   
LSPP pre dospelých – ambulantná    
                                                  8/ viď poznámka na konci prílohy 174 

 
3 

LSPP pre dospelých - výjazdová 175 3 

LSPP pre deti - ambulantná 176 3 

LSPP pre deti - výjazdová 177 3 

LSPP stomatologická pre dospelých 178 3 

LSPP stomatologická pre deti a dorast 217 3 

zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby 235 3 

rýchla lekárska pomoc 179 2 

rýchla zdravotnícka pomoc bez lekára 180 2 

lezecká záchranná zdravotná služba 181 2 

vodná záchranná zdravotná služba 237 2 

mobilná intenzívna jednotka 238 2 

 
 
 
 
 
  

 

4.  Zdravotnícke zariadenia a iné zariadenia 
ktorých vedúci a zamestnanci nedostanú kód 
lekára  

 

       
 

  

 
 

lekárenstvo                              9/ viď poznámka na konci prílohy 160 3 

výdajňa zdravotníckych pomôcok (v rámci lekárne) 134 3 

očná optika  824 3 

výdajňa a servis ortopedicko-protetických zdravot. pomôcok 995 3 

výdajňa a servis audio-protetických zdravot. pomôcok 996 3 

zubná technika 170 3 

doprava poistencov 183 3 
preprava biologického materiálu       10/ viď poznámka na konci  
                                                                          prílohy 650 

3 

vlásenkárstvo – výroba parochní v zdravotníctve 997 3 

Vysvetlivka: 
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1/   Kód s SPP = 007 sa vydáva, ak má lekár poskytovateľ v povolení uvedené odborné   
        zameranie – pediatria. 
 
2/   a) Kód s SPP = 008 sa vydáva, ak lekár má v povolení uvedené zameranie: 
 a) všeobecná starostlivosť o deti a dorast alebo 
 b) pediatria a dorastové lekárstvo, 
       b)  kód s SPP = 007 (alebo iným SPP) a súčasne kód s SPP = 022 sa vydáva, 
             ak lekár má v povolení uvedené zameranie iba dorastové lekárstvo. 
 Ide o dorastových lekárov, ktorí majú vo svojej zdravotnej starostlivosti 
 dorastencov – študentov - vo veku od 15 do 28 rokov veku   
 
3/  Ak je samostatné pracovisko, t. j pracovisko nie je súčasťou rádiológie 
 
4/  Predtým klinická výživa 
 
5/  SPP = 203 sa vydáva pre perinatologické centrum na pediatriách.  
       Jednotlivé úseky perinatologického centra (Koncepcia perinatologického centra) sa    
       označia poradovým číslom zz = 1- 4.  
       Sú to: 
       1. úsek fyziologických novorodencov (ÚFN), 
       2. jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN), 
       3. jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN), 
       4. jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN). 
        
6/ liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov  
     predtým liečebná telesná výchova, SPP = 136  
 
      7/ Číselný kód pre centrálny príjem sa vydáva: 

a) ak centrálny príjem nie je diferencovaný na jednotlivé  ambulancie, v číselnom kóde 
sa použije číselník SPP = 184 a číselník  y = 8, 

b) ak je centrálny príjem diferencovaný na jednotlivé ambulancie, v číselnom kóde sa 
použije číselník SPP = príslušnej odbornosti ambulancie centrálneho príjmu 
a číselník  y = 8. 

       Rovnaká zásada platí pre pridelenie kódu platí aj pre ústavnú pohotovostnú službu . 
 
8/  V prípade spoločnej ambulantnej a výjazdovej LSPP, dostane poskytovateľ 
(organizátor)  
       LSPP aj kód ambulantnej LSPP, aj kód výjazdovej LSPP; rovnako v prípade spoločnej    
       LSPP pre dospelých a LSPP pre deti, dostane poskytovateľ  LSPP  aj kód LSPP pre  
       dospelých, aj kód LSPP pre deti; v prípade spoločnej LSPP stomatologickej pre 
dospelých 
       a LSPP stomatologickej pre deti, dostane poskytovateľ LSPP aj kód LSPP 
stomatologická  
       pre dospelých, aj kód LSPP stomatologická pre deti. 
 
9/ Lekárenstvo podľa tohto usmernenia = verejná lekáreň. Pre účely vydávania kódu 

poskytovateľa prichádza do úvahy iba verejná lekáreň. Vydané lieky na lekársky predpis 
fakturuje verejná lekáreň zdravotnej poisťovni. Nemocničná lekáreň vydáva lieky do 
zdravotníckeho zariadenia, ktoré nie sú priamo uhrádzané zdravotnou poisťovňou. 
Z uvedeného dôvodu sa pre nemocničnú lekáreň kód poskytovateľa nevydáva. 

 
10/ Obsah prepravy biologického materiálu definuje príloha č. 4 typ prevozu MU č. 9/2006 
 
y = druh špecializovaného útvaru podľa prílohy č. 5 tohto usmernenia: 
*/ = druh špecializovaného útvaru neplatí pre pracovisko súdne lekárstvo a pre  
        pracovisko patologická anatómia, zaradené ako útvar Úradu pre dohľad nad  
        zdravotnou starostlivosťou.  
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Príloha č. 5 

          
 

  

 
Druh špecializovaného útvaru v tvare „y“ 

 

Y POPIS 

1  oddelenie 

2 ambulancia 

3 pracovisko 

4 pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti 

5 pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

6 stacionár 

8 ambulancia centrálneho príjmu  a  ústavnej pohotovostnej služby 

 
 
 
 
Uvedené číselníky „y“, určené pre tvorbu kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, sa 

vodzujú z číselníka CIS_UTV Útvary zdravotníckych zariadení Národného centra 
ravotníckych informácií, v nadväznosti na CIS_UTV_21_00 Útvary v zdravotníckej 

e rezortu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a  
  
  

od
zd
štatistik
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Príloha č. 6 

                      
 

 
 

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa  
zdravotnej starostlivosti  

 
 

Na základe § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
žiadam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie číselného kódu 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. K svojej žiadosti uvádzam nasledovné údaje: 
 

 
Žiadateľ:   ............................................................................................. 

Názov poskytovateľa       
zdravotnej starostlivosti:  ............................................................................................. 
     

............................................................................................. 
 
Adresa prevádzky  
poskytovateľa   
zdravotnej starostlivosti:  ............................................................................................. 
(PSČ, obec, ul., č.)   

............................................................................................. 
 
IČO:    ............................ 
 
Názov orgánu  
a číslo rozhodnutia:  ............................................................................................. 
 
Kontakt na žiadateľa: ..................................................................................... 
(tel., fax, mobil) 

K žiadosti prikladám príslušné overené doklady: 
kópia rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, 
kópia rozhodnutia samosprávneho kraja, 
kópia rozhodnutia Ministerstva obrany SR, 
kópia licencie príslušnej komory. 

 
 

 
V.......................dňa............... 
 
      ..................................................................... 

Podpis 
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Príloha č. 6a 

                      

Žiadosť o pridelenie kódu 
skytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním

ivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdr

 

po  
starostl avotnú 

starostlivosť, *  poskytovateľa služieb súvisiacich 

stlivosti o poistencov, ktorá 
adväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami, * 

poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti * (ďalej len 

 
 

Názov poskytovateľa:      
   ............................................................................................. 

  
.......................................................................................... 

poskytovateľa:  
PSČ, obec, ul., č.)  ............................................................................................. 

............................................................................................. 

ia:  ............................................................................................. 
 

..................................................................................... 

 žiadosti prikladám: 
zo živnostenského registra.  

 

V.......................dňa............... 
 
      ..................................................................... 

Podpis 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti * 
 
Na základe § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
žiadam Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie číselného kódu 
poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním staro
n

„poskytovateľ“). K svojej žiadosti uvádzam nasledovné údaje: 

Žiadateľ:   ............................................................................................. 

 
 
   

...
 
Adresa prevádzky  

(
   

 
IČO:    ............................ 
 
Názov orgánu  
a číslo rozhodnut

Kontakt na žiadateľa: 
(tel., fax, mobil) 

K
úradne overenú kópiu Výpisu 
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Príloha č. 6b 

 
    

Pridelenie kódu  
 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 

p r i d e ľ u j e  
 
v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  
 

pre 
 

názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  (ďalej len „poskytovateľ“): 
 
............................................................................................   
........................................................ 
 
.....................................................................................................................................................
. 
 
Adresa poskytovateľa:    
 
 
..................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................
. 
 
IČO: ......................................... 
 
 
kód poskytovateľa  

 
kód: ...............................    v odbore: ........................................................................................    
 
dátum účinnosti povolenia (orgánu oprávneného na vydanie povolenia): ............................. 
 
 
V ..................................  dňa ................. 
 
      ........................................................ 
         podpis riaditeľa  
                                                                                                 pobočky úradu 
 
 
* potrebný údaj podčiarknuť 

 
 

 45



 
Príloha č. 6c 

 
    

po m 
starostl avotnú 

ľa služieb súvisiacich 
nej starostlivosti * 

 pre dohľad nad zdravotnou sta

 
v zmysle § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov  

teľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, 
torá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami, * 

 
oskytovateľ“): 

..........................................................................................................

dresa poskytovateľa:    

.................................................................................................................................................. 

...........................................................................................

........ 
 

 
ód: ................................    v odbore: ........................................................................................    

vneného na vydanie povolenia): ............................. 

     ........................................................ 
        podpis riaditeľa  

                                           pobočky úradu 

* potrebný údaj podčiarknuť 

Pridelenie kódu  
 

skytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaní
ivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdr

starostlivosť * poskytovate
s poskytovaním zdravot

 
Úrad
 

rostlivosťou 

p r i d e ľ u j e  

 
pre 

 
názov poskytova
k
poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti * (ďalej len
„p
 
.....................................................................................................................................................
. 
 
...........................................
. 
 
A
 
...
 
..........................................................
. 
 
IČO: ........................................

kód poskytovateľa  

k
 
dátum účinnosti povolenia (orgánu oprá
 
 
V ..................................  dňa ................. 
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Príloha č. 6d 

 
 
 

kódu poskytovat abezpečovaním 
starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť, 

* kódu poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním  

 
abezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť 

íckymi zariadeniami, * platnosť kódu poskytovateľa služieb 
úvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti* (ďalej len „poskytovateľ“). 

zov  poskytovateľa  

...............................................................................................................
 

resa poskytovateľa: 

.............................................................................................................
 

.................................. v odbore: 
.......................................................................................... 

ázov povoľovacieho orgánu:  

íslo rozhodnutia: 

átum ukončenia*, dočasného pozastavenia* zrušenia* platnosti kódu poskytovateľa:  

ňom: ............................................... ** 

 
      .................................................... 
       podpis riaditeľa  

pobočky úradu 

 
* potrebný údaj podčiarknuť 
* potrebný údaj vyplniť 

Ukončenie*  Dočasné pozastavenie*   Zrušenie * 
kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, * 

eľa služieb súvisiacich so z

zdravotnej starostlivosti * 
 

 
Na základe rozhodnutia orgánu, ktorý povolenie vydal, Úrad pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ............................ platnosť kódu 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, * platnosť kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so
z
poskytovanú zdravotn
s
 
Ná
 
......................................
..
 
Ad
 
........................................
..
 
Kód poskytovateľa: 
 
kód: 
..
 
N
 
Č
 
D
 
d
 
od.......................do...........................** 
 
 
V .................................dňa.......................... 

 
 

 

*
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Príloha č. 6e 

 
 
 

Ukončenie rušenie * 
kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti *  

kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním 
nadväzuje na zdravotnú starostlivosť, 

* kódu poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním  

Na základe zistených skutočností Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
í */ dočasne pozastavuje */ ruší */ platnosť kódu poskytovateľa 

dravotnej starostlivosti * platnosť kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so 
 

skytovanú zdravotníckymi zariadeniami, * platnosť kódu poskytovateľa služieb 
úvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti * (ďalej len „poskytovateľ“) 

ázov  poskytovateľa: 

...............................................................................................................................................
 

dresa poskytovateľa: 

......................................................
 

ód poskytovateľa: 

ód: ............................... odbornosť: 
........................... 

............. 

Dátum ukončenia*, dočasného pozastavenia* zrušenia* platnosti kódu:   

d.......................do...........................** 

                         

V .........................................,dňa ............................. 

...... 
        podpis riaditeľa  

pobočky úradu 
 
* potr
** potrebný údaj vyplniť 

*  Dočasné pozastavenie*   Z

starostlivosti o poistencov, ktorá 

zdravotnej starostlivosti * 
 
 
 

 
 

starostlivosťou konč
z
zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť
po
s
 
N
 
......
..
 
A
 
...............................................................................................
..
 
K
  
k
.................................................................
 
Číslo rozhodnutia: .................................
 

 
dňom: ............................................... ** 
 
o
 

 

 
       ..............................................

ebný údaj podčiarknuť 
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 Príloha č. 7 

ATK NÍKY  „ ll“ 
(v ambulantnej praxi) 

SKRATKA s  

  

 
 

SKR Y V PRESKRIPČNOM OBMEDZENÍ A ICH ČÍSEL s

 
I.  LIEKY 

 
ODBORNOSŤ ll

AGG oskytuje  zdravotnú starostlivosť v odbore  
046 

lekár, ktorý p
algeziológia 

 

ALG ť v odbore  
ológia 

gia 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos
klinická imunológia a alerg
pediatrická imunológia a alergoló

 
040 
140 

ANG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
angiológia 

 
056 

ANS lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
anestéziológia a intenzívna medicína 
pediatrická anesteziológia 
pediatrická intenzívna medicína 

323 

 
025 

332 
DER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

dermatovenerológia 
 

018 
DIA dbore   

050 
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v o
diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy 

END  poskytuje  zdravotnú starostlivosť v odbore  
064 

lekár, ktorý
endokrinológia 

 

ENP  zdravotnú starostlivosť v odbore  lekár, ktorý poskytuje
pediatrická endokrinológia 
(predtým detská endokrinológia a diabetológia) 

 
153 

GER  starostlivosť v odbore  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú
geriatria 

 
060 

GIT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
gastroenterológia 
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa  

 
048 
154 

GYN lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
gynekológia a pôrodníctvo 
pediatrická gynekológia 

 
009 
017 

HEM lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
hematológia a transfúziológia 

tológia a onkológia pediatrická hema

 
031 
329 

HEP lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
hepatológia 
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 154 

 
216 

CHI dravotnú starostlivosť v odbore  

rgia 
010 

lekár, ktorý poskytuje z
chirurgia a 
cievna chiru

 

068 
INF tnú starostlivosť v odbore  

002 
lekár, ktorý poskytuje zdravo
infektológia 

 

INT skytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  lekár, ktorý po
vnútorné lekárstvo 

 
001 

KAR kár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
ardiológia 

 
049 
155 

le
k
pediatrická kardiológia 

NEF 
 

skytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

163 

lekár, ktorý po
nefrológia  
pediatrická nefrológia 
 

 
063 
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       SKRATKA V INDIKAČNOM OBMEDZENÍ A JEJ ČÍSELNÍK  „sll“ 
I. LIEKY 

 
RL ak je v stĺpci „indikačné obmedzenie“ označenie „RL“, liek sa 

predchádzaj  

 

  

uhrádza na základe zdravotného poistenia len po 356 
úcom schválení revíznym lekárom

 
 
 
 

NEU  v odbore  

urológia 
004 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
neurológia 
pediatrická ne

 

104 
ONK nú starostlivosť v odbore  

á hematológia a onkológia   

019 
lekár, ktorý poskytuje zdravot
klinická onkológia,  
radiačná onkológia  
pediatrick

 

043 
329 

OPH tlivosť v odbore  

lmológia 
015 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú staros
oftalmológia  
pediatrická ofta

 

336 
ORL votnú starostlivosť v odbore  

014 
lekár, ktorý poskytuje zdra
otorinolaryngológia 
foniatria 
pediatrická otorinolaryngológia 

 

044 
114 

ORT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
ortopédia 
pediatrická ortopédia 

 
011 
108 

PED zdravotnú starostlivosť v odbore  

deti a dorast 

lekár, ktorý poskytuje 
pediatria 
všeobecná starostlivosť o 

 
007 
008 

PSY lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
psychiatria 

tria 
074 

367 

gerontopsychiatria 
detská psychia
neuropsychiatria 
psychiatrická sexuológia 

 
005 

105 
223 

RAT e  
023 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbor
rádiológia 

 

REU osť v odbore  
045 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostliv
reumatológia 

umatológia pediatrická re

 

145 
RHB lekár, ktorý poskytuje  zdravotnú starostlivosť v odbore  

ebná rehabilitácia fyziatria, balneológia a lieč
 

027 
SEX  v odbore  lekár, ktorý poskytuje  zdravotnú starostlivosť

psychiatrická sexuológia                       
 

367 

STO ravotnú starostlivosť v odbore  
016 

lekár, ktorý poskytuje zd
stomatológia 

 

TRN  poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
ógia 

156 

lekár, ktorý
pneumológia a ftizeol
pediatrická  pneumológia a ftizeológia 

 
003 

URK zdravotnú starostlivosť v odbore  
onkológia v urológii 322 
lekár, ktorý poskytuje  

URO lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

pediatrická urológia 

 

109 
urológia 012 

UCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore   
013 úrazová chirurgia 
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SKRATK  ICH ČÍSELNÍKY „sll“ 

 
SKRATKA s  

Y V PRESKRIPČNOM OBMEDZENÍ A
II.  DIETETICKÉ POTRAVINY 

ODBORNOSŤ ll
ALG je zdravotnú starostlivosť v odbore  

lógia 
140 

lekár, ktorý poskytu
klinická imunológia a alergo
pediatrická imunológia a alergológia 

 
040 

DIA  zdravotnú starostlivosť v odbore  lekár, ktorý poskytuje
diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy 

 
050 

END lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore 
endokrinológia 

153 pediatrická endokrinológia 

 
064 

GIT dravotnú starostlivosť v odbore 

stroenterológia, hepatológia a výživa 
048 

lekár, ktorý poskytuje z
gastroenterológia 
pediatrická ga

 

154 
HEP lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore 

hepatológia 
 

216 
INT otnú starostlivosť v odbore 

001 
lekár, ktorý poskytuje zdrav
vnútorné lekárstvo 

 

LRN dravotnú starostlivosť v odbore lekár, ktorý poskytuje z
neonatológia 

 
051 

NEF sť v odbore 

a 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivo
nefrológia 
pediatrická nefrológi

 
063 
163 

ONK tnú starostlivosť v odbore 

nkológia 
019 

319 

lekár, ktorý poskytuje zdravo
klinická onkológia 
radiačná o
pediatrická hematológia a onkológia 
onkológia v chirurgii 
onkológia v urológii 
onkológia v gynekológii 

 

043 
329 

322 
229 

PED lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
0 7 
008 

pediatria 
všeobecná starostlivosť o deti a dorast 

0

TRN zdravotnú starostlivosť v odbore 
pneumológia a ftizeológia 
pediatrická pneumológia a ftizeológia 

003 
156 

lekár, ktorý poskytuje  

 
RL ak je v stĺpci „indikačné o medzenie“ označenie „RL“, 

hradená schváleniu 
b

liečba podlieha predchádzajúcemu  
revíznym lekárom 

 
 

356 
 
 

SKRATK IPČNOM OBMEDZENÍ A ICH ČÍSELNÍKY „sll“ 

MÔCKY 

SKRATKA ODBORNOSŤ sll 

Y V PRESKR
 

III.  ZDRAVOTNÍCKE  PO
 

AGG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
algeziológia 

 
046 

ALG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
klinická imunológia a alergológia 

 
040 

ANG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
angiológia 

 
056 

CCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
cievna chirurgia 

 
068 

DER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
dermatovenerológia 

 
018 

DIA dbore   lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v o
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diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy 050 
END  poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

064 
lekár, ktorý
endokrinológia 

 

ENP  poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

krinológia a diabetológia) 
153 

lekár, ktorý
pediatrická endokrinológia 
(predtým detská endo

 

FON lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
foniatria 

 
044 

GER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
geriatria 

 
060 

GIT e zdravotnú starostlivosť v odbore  
048 

lekár, ktorý poskytuj
gastroenterológia 

 

GYN ravotnú starostlivosť v odbore  
009 

lekár, ktorý poskytuje zd
gynekológia a pôrodníctvo 

 

CHI skytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

107 

lekár, ktorý po
chirurgia 
detská chirurgia 

 
010 

INT ravotnú starostlivosť v odbore  lekár, ktorý poskytuje zd
vnútorné  lekárstvo 

 
001 

NEU sť v odbore  

ia 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivo
neurológia 
pediatrická neurológ

 
004 
104 

ONK tnú starostlivosť v odbore  

irur i 

019 

329 

229 

lekár, ktorý poskytuje zdravo
klinická onkológia,  
radiačná onkológia 
pediatrická hematológia a onkológia 
onkológia v ch gi
onkológia v urológii 
onkológia v gynekológii 

 

043 

319 
322 

OPR ravotnú starostlivosť v odbore  
039 

lekár, ktorý poskytuje zd
ortopedická protetika 

 

OPH starostlivosť v odbore  lekár, ktorý poskytuje zdravotnú 
oftalmológia   
pediatrická oftalmológia 

 
015 
336 

ORL 
 

 
014 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
otorinolaryngológia 

ORN 
 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
otorinolaryngológia  

ovaného pracoviska na 

, je odlíšiteľné od SLL=014 bez 
 

*/ s certifikátom akredit
predpisovanie načúvacích prístrojov,  
SLL =014 s certifikátom
certifikátu, v zmluve so zdravotnou poisťovňou 

 
014 
* / 

ORT ytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
011  

lekár, ktorý posk
ortopédia 
pediatrická ortopédia 

 

108 
PCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  

plastická chirurgia 
 

038 
REU ravotnú starostlivosť v odbore  lekár, ktorý poskytuje zd

reumatológia 
 

045 
RHB ravotnú starostlivosť v odbore  

ziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 027 
lekár, ktorý poskytuje zd
fy

 

STO lekár stomatológ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť  
 

053 

115 

stomatológia  
čeľustná ortopédia,  
maxilofaciálna chirurgia 
detská stomatológia 
 

 
016 

070 

TRA 
UCH 

starostlivosť v odbore  
013 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú 
úrazová chirurgia   
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TRN 
003 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore  
pneumológia a ftizeológia 

 

URO ť v odbore 
urológia 
pediatrická urológia 

012 
109 

lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos  

R čné obmedzenie“  označenie „RL“,  
zdravotnícka pomôcka sa uhrádza na základe zdravotného 

 
 

L ak je v stĺpci „preskrip

poistenia len po predchádzajúcom schválení   
revíznym lekárom zdravotnej poisťovne 

 
356 

 
 
Citované skratky sú uvedené:  
 

- v časti „H“ Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.  OPL0107-
9711/2007 - OL z 20. marca 2007,  ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne 
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, 
- v časti „D“ Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPD0107-
8845/2

h alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. 
 

 
K nim prislúchajúce číselníky „sl“ sú uvedené v pracovnom postupe Úradu pre 

dohľ
a číselných kódov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v znení neskorších úprav 
a čís níky „sll“ sú uvedené v opatreniach ministerstva zdravotníctva SR a v tomto 
Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  
 
 

 

 

 

 

 

007-OL z 20. marca 2007, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne 
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,  
- v časti „C“  Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPP0107-
9867/2007-OL z 20. marca 2007, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne 
uhrádzanýc

Skratkám prislúchajúce názvy jednotlivých špecializačných odborov sú uvedené 
v sústave špecializačných odborov v prílohe č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky 
322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších 
predpisov. 

ad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/2005 Prideľovanie číselných kódov lekárom 

el
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Príloha č. 8 

Prevodník číselníkov základných, nadstavbových 

a úzkych nadstavbových špecializácií 
    

Základné špecializácie 
a nadstavbové špecializácie lekárov 
do 1. mája 2004 

sll Špecializácie lekárov podľa      NV 
SR   č. 322/2006 

sll 

Anestéziológia a resuscitácia: = Anestéziológia a intenzívna 
medicína: 

025 

NV SR č. 157/2002    
intenzívna starostlivosť v pediatrii = pediatrická intenzívna medicína  332 
algéziológia 046 algeziológia 046 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 

Dermatovenerológia: 018 Dermatovenerológia: 018 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

detská dermatovenerológia 0   1/ 0 
hygiena práce a pracovné lekárstvo = klinické pracovné lekárstvo a klinická 

toxikológia 
306 

korektívna dermatovenerológia 0   1/ 0 
lekárska imunológia = klinická imunológia a alergológia  040 

  Epidemiológia 059 
0 0 Epidemiológia (v klinickej medicíne) 059 

 
Fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia: 

 
027 

 
Fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia: 

 
027 

NV SR č. 157/2002    
akupunktúra 299 akupunktúra 299 
rehabilitácia detského veku 0   1/ 0 

Gynekológia a pôrodníctvo: 009 Gynekológia a pôrodníctvo: 009 
NV SR č. 157/2002    

detská gynekológia = pediatrická gynekológia 017 
materno-fetálna medicína 130 materno-fetálna medicína 130 
gynekologická onkológia = onkológia v gynekológii 229 
klinická genetika = lekárska genetika 062 
reprodukčná medicína 289 reprodukčná medicína 289 
gynekologická sexuológia 067 gynekologická sexuológia 067 
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 247 
mamológia  271 mamológia 271 
gynekologická urológia 312 gynekologická urológia 312 
klinická onkológia = onkológia v gynekológii 229 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

klinická onkológia = onkológia v gynekológii  229 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
detská gynekológia = pediatrická gynekológia 017 
lekárska genetika = lekárska genetika 062 
perinatológia = neonatológia 051 
sexuológia = gynekologická sexuológia 067 

Hygiena a epidemiológia: = Verejné zdravotníctvo: 227 
NV SR č. 157/2002    

epidemiológia (ku hygiene a 
epidemiológii) 

=    1/  0 
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hygiena detí a mládeže 052 hygiena detí a mládeže 052 
hygiena výživy 058 hygiena výživy 058 
hygiena životného prostredia 057 hygiena životného prostredia 057 
mikrobiológia a biológia životného 
prostredia 

0 klinická mikrobiológia 034 

ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením 102 ochrana zdravia pred ionizujúcim 
žiarením 

102 

preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia 

366 preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia 

366 

výchova k zdraviu 131 výchova k zdraviu 131 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

epidemiológia (ku hygiene 
a epidemiológii) 

=    1/  0 

hygiena detí a dorastu = hygiena detí a mládeže 052 
hygiena práce a pracovné lekárstvo  = preventívne pracovné lekárstvo 

a toxikológia 
366 

hygiena všeobecná a komunálna = hygiena životného prostredia 057 
hygiena výživy a predmetov bežného 
používania 

= hygiena výživy 058 

hygiena žiarenia = ochrana zdravia pred ionizujúcim 
žiarením 

102 

Chirurgia: 010 Chirurgia: 010 
NV SR č. 157/2002    

cievna chirurgia 068 cievna chirurgia 068 
detská chirurgia 107 detská chirurgia 107 
hrudníková chirurgia 106 hrudníková chirurgia 106 
kardiochirurgia 069 kardiochirurgia 069 
(stomatologická chirurgia) maxilofaciálna 
chirurgia 

070 maxilofaciálna chirurgia 070 

plastická chirurgia 038 plastická chirurgia 038 
telovýchovné lekárstvo 076 telovýchovné lekárstvo 076 
úrazová chirurgia 013 úrazová chirurgia 013 
chirurgická onkológia = onkológia v chirurgii 319 
klinická onkológia = onkológia v chirurgii 319 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská chirurgia =     1/ 010 
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

klinická onkológia = onkológia v chirurgii 319 
nukleárna medicína 047 nukleárna medicína 047 
posudkové lekárstvo 100 posudkové lekárstvo 100 
telovýchovné lekárstvo 076 telovýchovné lekárstvo 076 
traumatológia = úrazová chirurgia 013 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
cievna chirurgia 068 cievna chirurgia 068 
kardiochirurgia 069 kardiochirurgia 069 
neurochirurgia 037 neurochirurgia 037 
ortopedická protetika 039 ortopedická protetika 039 
plastická chirurgia 038 plastická chirurgia 038 
pľúcna chirurgia = hrudníková chirurgia 106 
stomatologická chirurgia  = maxilofaciálna chirurgia 070 

Klinická biochémia: 024 Klinická biochémia: 024 
NV SR č. 157/2002    

poruchy metabolizmu 0   1/ 024 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
lekárska imunológia = klinická imunológia a alergológia 040 

Lekárska - Klinická mikrobiológia: = Klinická mikrobiológia: 034 
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NV SR č. 157/2002    
klinická bakteriológia      0    1/ 034 
klinická imunológia, alergológia 
a antiinfekčná imunológia 

040 klinická imunológia a alergológia 040 

klinická parazitológia     0    1/ 034 
klinická virológia       0    1/ 034 
mykológia     0    1/ 034 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
lekárska bakteriológia     0    1/ 034 
lekárska imuniológia = klinická imunológia a alergológia 040 
mikrobiológia životného prostredia    0    1/ 034 
lekárska parazitológia     0    1/ 034 
lekárska virológia     0    1/ 034 

Nukleárna medicína 047 Nukleárna medicína 047 
Laboratórna medicína: 225 Laboratórna medicína: 225 

NV SR č. 157/2002    
hematológia a transfúziológia 031 hematológia a transfuziológia 031 
klinická imunológia a alergológia 040 klinická imunológia a alergológia 040 
klinická genetika 062 lekárska genetika 062 

Neurochirurgia: 037 Neurochirurgia: 037 
Neurológia:  004 Neurológia: 004 

NV SR č. 157/2002    
akupunktúra 299 akupunktúra 299 
algéziológia 046 algeziológia 046 
detská neurológia 104 detská neurológia   104 
neuropsychiatria 223 neuropsychiatria 223 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská neurológia = pediatrická neurológia 104 
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

hygiena práce a pracovné lekárstvo = klinické pracovné lekárstvo a liečebná 
rehabilitácia 

027 

posudkové lekárstvo 100 posudkové lekárstvo 100 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
geriatria 060 geriatria 060 

Oftalmológia 015 Oftalmológia: 015 
NV SR č. 157/2002    

detská oftalmológia = pediatrická oftalmológia 336 
mikrochirurgia oka 0    1/ 015 

Ortopédia: 011 Ortopédia: 011 
NV SR č. 157/2002    

detská ortopédia = pediatrická ortopédia 108 
ortopedická protetika 039 ortopedická protetika 039 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
traumatológia = úrazová chirurgia 013 
ortopedická protetika 039 ortopedická protetika 039 

Otorinolaryngológia: 014 Otorinolaryngológia: 014 
NV SR č. 157/2002    

audiológia 0    1/ 014 
detská otorinolaryngológia = pediatrická otorinolaryngológia 114 
foniatria 044 foniatria 044 
mikrochirurgia v otorinolaryngológii 0    1/ 014 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
foniatria 044 foniatria 044 
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audiológia 0    1/ 014 
detská otorinolaryngológia = pediatrická otorinolaryngológia 114 

Patologická anatómia: 029 Patologická anatómia: 029 
NV SR č. 157/2002    

súdne lekárstvo 028 súdne lekárstvo 028 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

súdne lekárstvo 028 súdne lekárstvo 028 
Pracovné lekárstvo: 006 Pracovné lekárstvo: 006 

NV SR č. 157/2002    
klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 

fyziológia a psychológia práce 0    1/ 006 
preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia 

366 preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia 

366 

Pediatria: 007 Pediatria: 007 
NV SR č. 157/2002    

klinická a populačná pediatria 0 pediatria    007 
detská kardiológia = pediatrická kardiológia 155 
detská nefrológia = pediatrická nefrológia 163 
detská klinická imunológia a alergológia = pediatrická imunológia a alergológia 140 
detská endokrinológia a diabetológia 0 endokrinológia 064 
detská pneumológia  a ftizeológia = pediatrická pneumológia  a ftizeológia 156 
detská gastroenterológia, hepatológia a 
výživa 

= pediatrická gastroenterológia, hepatológia 
a výživa 

154 

intenzívna medicína v pediatrii = pediatrická urgentná medicína 341 
detská reumatológia = pediatrická reumatológia 145 
detská hematológia a tranfuziológia  

 
0 

    1/     
alebo pediatrická hematológia 
a onkológia, 
(ak si podľa § 14 ods. 4 NV SR                  č. 
213/2004 Z. z. doplnia chýbajúcu prax)  

 
 

007 
329 

neonatológia 051 neonatológia 051 
dorastové lekárstvo 0    1/ 007 
pediatria a dorastové lekárstvo = všeobecná starostlivosť o deti a dorast  

 
008 

pediatria II. stupňa = všeobecná starostlivosť o deti a dorast  008 
pediatria I. st. a 3 ročná prax 
v posledných 5 rokoch vo VAS   

= všeobecná starostlivosť o deti a dorast  
  

008 

detská infektológia = pediatrická infektológia 331 
detská psychiatria 0     1/     

alebo psychiatria, (ak si podľa § 14 
ods. 4 NV SR č. 213/2004 Z. z. doplnia 
chýbajúcu prax)  

007 
005 

detská onkológia 0 pediatrická hematológia a onkológia 329 
klinická genetika = lekárska genetika 062 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
detská neurológia = pediatrická neurológia 104 
klinická farmakológia 065 klinická farmakológia 065 
primárna starostlivosť v pediatrii = všeobecná starostlivosť o deti a dorast    008 
tropická medicína 226 tropická medicína 226 
     
    

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská gastroenterológia   = pediatrická gastroenterológia, 

hepatológia a výživa 
154 

detská kardiológia = pediatrická kardiológia 155 
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detská neurológia = pediatrická neurológia 104 
detská psychiatria 0     1/     

alebo psychiatria, (ak si podľa § 14 
ods. 4 NV SR č. 213/2004 Z. z. doplnia 
chýbajúcu prax)  

007 
005 

fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

hematológia a transfuziológia 031 hematológia a transfuziológia 031 
hygiena detí a dorastu = hygiena detí a mládeže 052 
klinická onkológia = pediatrická hematológia a onkológia 140 
neonatológia 051 neonatológia 051 
nukleárna medicína 047 nukleárna medicína 047 
prenosné choroby = infektológia 002 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
 tuberkulóza a pľúcne choroby =  pediatrická pnaumológia a ftizeológia 156 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
detská endokrinológia = pediatrická endokrinológia 153 
klinická farmakológia 065 klinická farmakológia 065 
lekárska imunológia = pediatrická imunológia a alergológia 140 
lekárska genetika = lekárska genetika 062 
nefrológia = pediatrická nefrológia 163 

Psychiatria: 005 Psychiatria: 005 
NV SR č. 157/2002    

psychiatria pre dospelých 0    1/ 005 
detská psychiatria 105 detská psychiatria 105 
drogové závislosti = medicína drogových závislostí 073 
gerontopsychiatria  074 gerontopsychiatria 074 
neuropsychiatria 223 neuropsychiatria 223 
psychiatrická sexuológia 367 psychiatrická sexuológia 367 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská psychiatria 105 detská psychiatria 105 
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
gerontopsychiatria  074 gerontopsychiatria 074 
liečba alkoholizmu a iných toxikománií = medicína drogových závislostí 073 
sexuológia = psychiatrická sexuológia 367 

Rádiodiagnostika  = Rádiológia 023 
Vyhláška MZ č. 79/1981    

biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
Rádioterapia 0    

Vyhláška MZ č. 79/1981    
klinická onkológia = radiačná onkológia 043 

Urológia: 012 Urológia: 012 
NV SR č. 157/2002    

andrológia 302 andrológia 302 
detská urológia = pediatrická urológia 109 
urologická onkológia = onkológia v urológii 322 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
detská urológia = pediatrická urológia 109 

Vnútorné lekárstvo: 001 Vnútorné lekárstvo: 001 
NV SR č. 157/2002    

angiológia 056 angiológia 056 
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diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 

050 diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 

050 

endokrinológia 064 endokrinológia 064 
funkčná diagnostika 0    1/ 001 
gastroenterológia 048 gastroenterológia 048 
hepatológia 216 hepatológia  216 
geriatria 060 geriatria 060 
hematológia a transfúziológia 031 hematológia a transfúziológia 031 
infektológia 002 infektológia 002 
kardiológia 049 kardiológia 049 
klinická farmakológia 065 klinická farmakológia 065 
klinická biochémia 024 klinická biochémia 024 
klinická imunológia a alergológia 040 klinická imunológia a alergológia 040 
klinická mikrobiológia 034 klinická mikrobiológia 034 
lekárska genetika 062 lekárska genetika 062 
nefrológia 063 nefrológia 063 
onkológia vo vnútornom lekárstve  = klinická onkológia 019 
klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 

reumatológia 045 reumatológia 045 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
pneumológia a ftizeológia 003 pneumológia a ftizeológia 003 
tropická medicína 226 tropická medicína 226 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
interné lekárstvo = vnútorné lekárstvo 001 
dorastové lekárstvo 0    1/ 001 
fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia 

027 

gastroenterológia 048 gastroenterológia 048 
hematológia a transfúziológia 031 hematológia a transfúziológia 031 
hygiena práce a pracovné lekárstvo = klinické pracovné lekárstvo a klinická 

toxikológia 
306 

kardiológia 049 kardiológia 049 
klinická onkológia 019 klinická onkológia 019 
nukleárna medicína 047 nukleárna medicína 047 
posudkové lekárstvo 100 posudkové lekárstvo 100 
prenosné choroby = infektológia 002 
reumatológia 045 reumatológia 045 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
tuberkulóza a pľúcne choroby = pneumológia a ftizeológia 003 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
endokrinológia 064 endokrinológia 064 
geriatria 060 geriatria 060 
klinická farmakológia 065 klinická farmakológia 065 
lekárska imunológia = klinická imunológia a alergológia 040 
lekárska genetika 062 lekárska genetika 062 
nefrológia 063 nefrológia 063 

Všeobecné lekárstvo: 020 Všeobecné lekárstvo: 020 
NV SR č. 157/2002    

geriatria 060 geriatria 060 
dorastové lekárstvo 0    1/ 020 
preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia 

366 preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia 

366 
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infektológia 002 infektológia 002 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
dorastové lekárstvo 0    1/ 020 
hygiena práce a pracovné lekárstvo = preventívne pracovné lekárstvo a 

toxikológia 
366 

posudkové lekárstvo 100 posudkové lekárstvo 100 
telovýchovné lekárstvo 026 telovýchovné lekárstvo 026 
biomedicínska kybernetika = medicínska informatika a bioštatistika 061 
geriatria 060 geriatria 060 
    

Spoločné nadstavbové 
špecializačné odbory: 

0 Špecializačné odbory podľa NV 
SR        č. 743/2004: 

0 

NV SR č. 157/2002    
posudkové lekárstvo 100 posudkové lekárstvo 100 
revízne lekárstvo 356 revízne lekárstvo 356 
epidemiológia alebo hygiena a 
epidemiológia 

= verejné zdravotníctvo 227 

letecké lekárstvo 076 letecké lekárstvo 076 
urgentná medicína 032 urgentná medicína 032 
hygiena zdravých životných podmienok = hygiena životného prostredia 057 
hygiena zdravých pracov. podmienok  
(na klinike, oddelení) 

= 
 

klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 
 

hygiena zdravých pracov. podmienok 
(vo verejnom zdravot.) 

= preventívne pracovné lekárstvo 
a toxikológia  

366 

hygiena zdravej výživy = hygiena výživy 058 
hygiena zdravých životných podmienok 
detí a mládeže 

= hygiena detí a mládeže 052 

Základné špecializácie 
a nadstavbové 

špecializácie v stomatológii do 1. 
mája 2005 

0 Špecializácie v zubnom lekárstve 
podľa 

NV SR č. 743/2004 po 1. máji 
2005 

 

Stomatológia = Stomatológia 016 
NV SR č. 157/2002    

stomatológia 016 stomatológia 016 
čeľustná ortopédia 053 čeľustná ortopédia 053 
maxilofaciálna chirurgia 070 maxilofaciálna chirurgia  070 
detská stomatológia 115 detská stomatológia 115 

Vyhláška MZ č. 79/1981    
čeľustná ortopédia 053 čeľustná ortopédia 053 
detská stomatológia 115 detská stomatológia 115 
parodontológia 0   1/ 016 
stomatologická protetika 0   1/ 016 
stomatologická chirurgia = maxilofaciálna chirurgia  070 
0 0 361 revízne zubné lekárstvo 
 
 
Vysvetlivky: 
- Číselníky špecializácii sa prideľujú podľa posledného stĺpca NV SR č. 322/2006 Z. 
z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 
s prihliadnutím na: 
- NV SR č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve 
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- NV SR č. 157/2002   Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve 
- Vyhláška MZ č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a  iných pracovníkoch  
   v zdravotníctve 
- Znamienko  „=“  vysvetľuje zmenu názvu príslušnej špecializácie 
- Znamienko  „0“  znamená, že sa príslušný  číselník špecializácie neprideľuje 
- Odkaz  1/  znamená, že „sll“ ostáva iba ako pôvodná základná špecializácia 
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Príloha č. 9 

 

podľa NV SR č. 157/2002 Z. z. 

Certifikované pracovné činnosti uznané Slovenskou zdravotníckou 
univerzitou v Bratislave za rovnocenné so špecializáciou 

 
Certifikovaná pracovná činnosť Špecializácia 

podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. 
sll 

tropická medicína tropická medicína 226 
maxilofaciálna chirurgia maxilofaciálna chirurgia 070 
detská stomatológia detské zubné lekárstvo 115 
gynekologická urológia gynekologická urológia 312 
chirurgická onkológia onkológia v chirurgii 319 
urologická onkológia onkológia v urológii 322 
závodná zdravotná služba služby zdravia pri práci (špecializácia je 

určená pre výkon ochrany zdravia ľudí) 
377 

Certifikovaná pracovná činnosť 
podľa NV SR č. 213/2004 Z. z. 

Špecializácia 
podľa NV SR č. 322/2006 Z. z. 

sll 

angiológia angiológia 056 
hepatológia hepatológia 216 
detská stomatológia detská stomatológia 115 
andrológia andrológia 302 
foniatria foniatria 044 
gerontopsychiatria gerontopsychiatria 074 
gynekologická sexuológia gynekologická sexuológia 067 
gynekologická urológia gynekologická urológia 312 
hygiena detí a mládeže hygiena detí a mládeže 052 
hygiena výživy hygiena výživy 058 
hygiena životného prostredia hygiena životného prostredia 057 
klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia 

306 

letecké lekárstvo letecké lekárstvo 076 
mamológia mamológia 271 
materno-fetálna medicína materno-fetálna medicína 130 
medicína drogových závislostí medicína drogových závislostí 073 
medicínska informatika a bioštatistika medicínska informatika a bioštatistika 061 
neonatológia neonatológia 051 
ochrana zdravia pred ionizujúcim 
žiarením 

ochrana zdravia pred ionizujúcim 
žiarením 

102 

onkológia v gynekológii onkológia v gynekológii 229 
onkológia v chirurgii onkológia v chirurgii 319 
onkológia v urológii onkológia v urológii 322 
ortopedická protetika ortopedická protetika 039 
paliatívna medicína paliatívna medicína 334 
pediatrická endokrinológia  pediatrická endokrinológia 153 
pediatrická gastroenterológia, 
hepatológia a výživa 

pediatrická gastroenterológia, 
hepatológia a výživa 

154 

pediatrická gynekológia pediatrická gynekológia 017 
pediatrická hematológia a onkológia pediatrická hematológia a onkológia 329 
pediatrická kardiológia pediatrická kardiológia 155 
pediatrická imunológia a alergológia pediatrická imunológia a alergológia 140 
pediatrická anestéziológia pediatrická anestéziológia 323 
pediatrická infektológia pediatrická infektológia 331 
pediatrická nefrológia pediatrická nefrológia 163 
pediatrická neurológia pediatrická neurológia 104 
pediatrická oftalmológia pediatrická oftalmológia 336 
pediatrická ortopédia pediatrická ortopédia 108 
pediatrická otorinolaryngológia pediatrická otorinolaryngológia 114 
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pediatrická pneumológia a ftizeológia pediatrická pneumológia a ftizeológia 156 
pediatrická reumatológia pediatrická reumatológia 145 
pediatrická urgentná medicína pediatrická urgentná medicína 341 
preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia 

preventívne pracovné lekárstvo a 
toxikológia 

366 

posudkové lekárstvo posudkové lekárstvo 100 
psychiatrická sexuológia psychiatrická sexuológia 367 
reprodukčná medicína reprodukčná medicína 289 
revízne lekárstvo revízne lekárstvo 356 
súdne lekárstvo súdne lekárstvo 028 
telovýchovné lekárstvo telovýchovné lekárstvo 026 
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 247 
výchova k zdraviu výchova k zdraviu 131 
závodné zdravotná služby služby zdravia pri práci (špecializácia je 

určená pre výkon ochrany zdravia ľudí) 
377 

zdravotnícka ekológia zdravotnícka ekológia 353 
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Príloha č. 10 

 
Prevodník číselníkov SL podľa Pracovného postupu č. 3//2005 
a číselníkov SLL podľa Metodického usmernenia č. 18/5/2005 

 
Císleník Názov Názov Číselník KAT 

Sl old odbornosti (špecializácie) old 
odbornosti (špecializácie)- 

new SLLnew W  

01 vnútorné lekárstvo vnútorné lekárstvo 001  A 

02 
prenosné choroby, infekčné 
choroby infektológia 002  A 

02 prenosné choroby pediatrická infektológia 331 W A 
02  A tropické choroby tropická medicína 226 
02 detská infektológia pediatrická infektológia 331 W A 
03 pneumológia a ftizeológia pneumológia a ftizeológia 003  A 

03 detská pneumológia a ftizeológia 
pediatrická pneumológia a 
ftizeológia 156 W A 

04 neurológia  neurológia 004  A 
04 detská neurológia pediatrická neurológia 104 W A 
05 psychiatria  psychiatria 005  A 
05 detská psychiatria detská psychiatria 105 W A 

06 
hygiena práce a pracovné 
lekárstvo pracovné lekárstvo 006   A 

07 pediatria pediatria 007   A 

08 pediatria, dorastové lekárstvo 
všeobecná zdravotná 
starostlivosť o deti a dorast 008 W  A 

09 gynekológia a pôrodníctvo gynekológia a pôrodníctvo 009   A 
  gynekologická urológia 312 W A 

    
ultrazvuk v gynekológii a 
pôrodníctve 247 W  A 

10 chirurgia   chirurgia 010  A 
10 hrudníková chirurgia hrudníková chirurgia 106  A 
10 detská chirurgia detská chirurgia 107 W A 
10  gastroenterologická chirurgia 222  A 
10  onkológia v chirurgii 319 W  
11 ortopédia ortopédia 011  A 
  pediatrická ortopédia 108 W A 
12 urológia  urológia 012  A 

12 
detská urológia, pediatrická 
urológia pediatrická urológia 109 W A 

  onkológia v urológii  322 W A 
  gynekologická urológia 312 W A 
13 úrazová chirurgia úrazová chirurgia 013   A 
14 014 otorinolaryngológia  otorinolaryngológia  A 

14 
detská,  pediatrická 
otorinolaryngológia 

pediatrická 
otorinolaryngológia 114 W A 

15 oftalmológia oftalmológia 015  A 
15 pediatrická oftalmológia pediatrická oftalmológia 336 W A 
16 stomatológia  stomatológia 016  B 
16 detská stomatológia B detská stomatológia 115 W 

17 
gynekológia sekundárnej 
zdravotnej starostlivosti gynekológia a pôrodníctvo 009  A 

17 detská gynekológia pediatrická gynekológia 017 W A 

17 
gynekológia sekundárnej 
zdravotnej starostlivosti mamológia 271  A 

 
 

 
gynekológia sekundárnej 
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17 zdravotnej starostlivosti gynekologická urológia 312 A 
17 gynekologická endokrinológia     
17 gynekologická senológia mamológia 271  A 
17 reprodukčná medicína reprodukčná medicína 289 W A 
17 onkogynekológia onkológia v gynekológii 229  A 

18 
dermatovenerológia a detská 
dermatovenerológia dermatovenerológia 018   A 

19 
onkológia vo vnútornom 
lekárstve klinická onkológia 019   A 

20 
všeobecné lekárstvo pre 
dospelých všeobecné lekárstvo 020  A 

20 
všeobecný lekár pre dospelých 
závodný všeobecné lekárstvo 020  A 

20 služby zdravia pri práci A služby zdravia pri práci  377 W 
22 dorastové lekárstvo dorastové lekárstvo 022 W A 
23 rádiodiagnostika rádiológia 023   A 

23 sonografia 
sonografia (ak je samostatné 
pracovisko) 212  A 

23 CT 
počítačová tomografia – CT 
(ak je samostatné pracovisko) 576  A 

23 MNR 
magnetická rezonancia (ak je 
samostatné pracovisko) 228  A 

24 klinická biochémia klinická biochémia 024   A 

25 
anestéziológia a intenzívna 
medicína 

anestéziológia a intenzívna 
medicína 025  A 

25 detská intenzívna starostlivosť 
pediatrická intenzívna 
medicína 332 W A 

  pediatrická anestéziológia 323 W A 
26 telovýchovné lekárstvo telovýchovné lekárstvo 026 W  A 

27 FBLR 
fyziatria, balneológia a 
liečebná rehabilitácia 027   A 

27 akupunktúra akupunktúra 299  A 
28 súdne lekárstvo súdne lekárstvo 028 W  A 
29 patologická anatómia 029 patologická anatómia   A 
31 hematológia a transfuziológia  A hematológia a transfuziológia 031 

31 
detská hematológia a 
transfuziológia 

pediatrická hematológia a 
onkológia 329 W A 

32 urgentná medicína urgentná medicína 032  A 

  
pediatrická urgentná 
medicína 341 W A 

34 klinická mikrobiológia klinická mikrobiológia 034   A 
37 neurochirurgia neurochirurgia 037   A 
38 plastická chirurgia plastická chirurgia 038   A 
39 ortopedická protetika ortopedická protetika 039 W A 

40 klinická imunológia 
klinická imunológia a 
alergológia A 040  

40 
pediatrická klinická imunológia a 
alergológia 

pediatrická imunológia a 
alergológia 140 W A 

43 radiačná onkológia 043 radiačná onkológia   A 
44 foniatria foniatria 044 W  A 
45 reumatológia reumatológia 045  A 
  pediatrická reumatológia 145 W A 
46 algeziológia algeziológia 046 W  A 
47 nukleárna medicína nukleárna medicína 047   A 
48 gastroenterológia gastroenterológia 048  A 
48  A hepatológia hepatológia 216 

48 detská gastroenterológia 
pediatrická gastroenterológia, 
hepatológia  a výživa 154 W A 
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49 kardiológia kardiológia 049 A  
49 kardiológia pediatrická kardiológia 155 W A 

50 
diabetológia, porucha látkovej 
premeny a výživy 

diabetológia, poruchy látkovej 
premeny a výživy 050   A 

  
pediatrická endokrinológia 
(vrátane detskej diabetológie) 153  A 

51 neonatológia 051 neonatológia a perinatológia   
51 materno-fetálna medicína materno-fetálna medicína 051 W A 
52  hygiena detí a mládeže hygiena detí a mládeže 052 W A 
53 čeľustná ortopédia čeľustná ortopédia 053   B 
54 parodontológia paradontológia 016  B 
55 stomatologická protetika stomatologická protetika 016  B 
56 A angiológia angiológia 056   
57  hygiena životného prostredia hygiena životného prostredia 057 W  A 

57 
verejné zdravotníctvo (hygiena a 
epidemiológia) verejné zdravotníctvo 227  A 

58 hygiena výživy  hygiena výživy 058 W  A 
59 epidemiológia A epidemiológia 059 W  
60 geriatria geriatria 060   A 

61 
funkčná diagnostika, medicínska 
informatika 

medicínska informatika a 
bioštatistika 061 W  A 

62 062 klinická genetika lekárska genetika   A 
63 nefrológia  nefrológia 063  A 
63 pediatrická nefrológia pediatrická nefrológia 163 W A 
64 endokrinológia  endokrinológia 064  A 

64 pediatrická endokrinológia 
pediatrická endokrinológia 
(vrátane detskej diabetológie) 153 W A 

65 A klinická farmakológia klinická farmakológia 065   
66 chirurgická onkológia onkológia v chirurgii 319  A 
67 sexuológia gynekologická sexuológia 067 W A 
67 andrológia andrológia 302  A 
67 psychiatrická sexuológia psychiatrická sexuológia 367  A 
68 cievna chirurgia cievna chirurgia 068   A 
69 kardiochirurgia kardiochirurgia 069   A 
70 maxilofaciálna chirurgia maxilofaciálna chirurgia 070   A,B 
71 gynekologická onkológia onkológia v gynekológii 229 W A 
72 korektívna dermatológia     
73 drogové závislosti medicína drogových závislostí 073 W  A 
74 gerontopsychiatria gerontopsychiatria 074 W  A 
75 audiológia     
76 letecké lekárstvo letecké lekárstvo 076 W  A 

83 
psychosomatická a behaviorálna 
medicína 

psychosomatická a 
behaviorálna medicína 157  A 

87 vedúci centrálnej sterilizácie vedúci centrálnej sterilizácie 186  N 
88 lekár bez špecializácie lekár bez špecializácie 088   A,B 

99 lekár ambulujúci a neambulujúci 
lekár predpisujúci lieky pre 
seba a osoby blízke 099   A,B 

    posudkové lekárstvo 100 W A 

    
ochrana zdravia pred 
ionizujúcim žiarením 102 W  A 

    výchova k zdraviu 131 W  A 
    paliatívna medicína 334 W  A 
    zdravotnícka ekológia 353 W  A 
    revízne lekárstvo 356 W  A 
    revízne zubné lekárstvo 361 W B 

preventívne pracovné 
lekárstvo a toxikológia 366     W  A 
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    neuropsychiatria 223   A 
    laboratórna medicína 225   A 

    
klinické pracovné lekárstvo a 
klinická toxikológia 306 W  A 

      
    revízne lekárenstvo 371 W C 
      

  
sestra po magisterskom 
štúdiu 804 X D 

  sestra po bakalárskom štúdiu 805  D 
    ošetrovateľstvo 193  D 
96 sestra u odborného lekára    D 
      

  
pôrodná asistentka po 
bakalárskom štúdiu 806 X E 

  
diplomovaná pôrodná 
asistentka  807  E 

    

pôrodná asistencia 
starostlivosť o ženu v rodine a 
komunite 257  E 

      

  
vysokoškolské laboratórne 
vyšetrovacie metódy 808 X F 

  
diplomovaný medicínsko-
technický laborant 809  F 

  zdravotnícky laborant 810  F 
  farmaceutický laborant 811   

  
diplomovaný rádiologický 
asistent 814 X G 

  
diplomovaný zdravotnícky 
záchranár 820  G 

      

97 
logopédia 
klinická logopédia klinická logopédia 141 X I 

98 
liečebná  pedagogika, špeciálna 
pedagogika špeciálna pedagogika 142  I 

98 
liečebná  pedagogika, špeciálna 
pedagogika liečebná pedagogika 143  I 

98 klinická psychológia,  klinická psychológia 144  I 
      
 Vysvetlivka:     

 

 
W = súčasne má základnú      
         špecializáciu     

      

 

X = podrobné uvedenie    
        číselníkov odborností   
        kategórie D, E, F, G, I      
        viď príloha č. 1     
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Príloha č. 1  
metodického usmernenia  

č. 4/2007 
 

Štruktúra vstupného súboru hromadného overenia poistných vzťahov 
 
Štruktúra vety:  
Poradové číslo riadku|Meno|Priezvisko|Rodné číslo| 
  
Popis dávky:   Dávka na overenie poistného vzťahu na portáli UDZS 

Smer:    lekár alebo PZS  -> portál UDZS 
Typ dávky:   515 
Početnosť:   priebežne 
Formát súboru:   textový súbor bez diakritiky alebo kódovanie UTF-8 
Zloženie názvu súboru dávky: P99999_515.txt alebo L99999_515.txt, kde P99999 
alebo L99999 je prvých 6 znakov kódu PZS alebo lekára. Dávka je generovaná ako jeden 
súbor. 
Oddeľovací znak:          |  
Forma prenosu:            nahranie registrovaným užívateľom portálu UDZS priamo na 
portál UDZS  
 
riadok – hlavička:  
 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Typ dávky P 3-3 INT  
2 Kód lekára alebo 

poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, 
prvých 6 znakov 

P 6-6 CHAR L99999 alebo P99999 
 

3 Počet riadkov v dávke P 1-4 INT 9999 (pr.: 23) 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód lekára / poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:  podľa prideleného kódu 
Počet riadkov v dávke:      udáva sa bez prvého riadku 
dávky 
 

1. až n-tý riadok – telo dávky:  
 

No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 
1 Poradové číslo riadku P 1-4 INT  
2 Meno N 1-24 CHAR  
3 Priezvisko N 1-36 CHAR  
4 Rodné číslo 

(identifikačné číslo) 
P 9-10 CHAR pr.RČ:7804206345 
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Príloha č. 2  
metodického usmernenia  

č. 4/2007 
 

Štruktúra výstupného súboru hromadného overenia poistných vzťahov 
 
Štruktúra vety:  
Poradové číslo riadku|výsledok overenia|kód zdravotnej poisťovne z CRP|kód zdravotnej 
poisťovne pri zmene zdravotnej poisťovne|poznámka| 
 
Popis dávky: Výstupná dávka overenia poistného vzťahu na portáli 

UDZS 

Smer:    portál UDZS  -> lekár alebo PZS   
Typ dávky:   535 
Početnosť:   priebežne 
Formát súboru:   textový súbor bez diakritiky alebo kódovanie UTF-8 
Zloženie názvu súboru dávky: P99999_535.txt alebo L99999_535.txt, P99999 alebo 
L99999 je prvých 6 znakov kódu PZS alebo lekára. Dávka je generovaná ako jeden súbor.  
Forma prenosu:  súbor si registrovaný užívateľ portálu UDZS stiahne priamo 
z portálu UDZS 
 
1. riadok – hlavička:  
 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Typ dávky P 3-3 INT  
2 Kód lekára alebo 

poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, prvých 6 znakov 

P 6-6 CHAR L99999 alebo 
P99999 

 
3 Dátum aktuálnosti CRP P 8-8 DATE RRRRDDMM 
4 Počet riadkov v dávke P 1-4 INT 9999 (pr.: 23) 

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód lekára / poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:  podľa prideleného kódu 
Dátum aktuálnosti CRP:  rok, mesiac, deň ku ktorému je 

CRP aktuálny 
Počet riadkov v dávke:      udáva sa bez prvého riadku 
dávky 
 
2. až n-tý riadok - telo dávky:  

 
No. Názov stĺpca Povinnosť Dĺžka Typ Formát 

1 Poradové číslo riadku dávky 515 P 1-4 INT  
2 Výsledok overenia P 1-1 INT 0/1 
3 Kód ZP z CRP P 2-2 INT napr. 21 
4 Kód ZP pri zmene ZP P 2-2 INT napr. 21 
5 Poznámka N 1-255 CHAR  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám   
Kód zdravotnej poisťovne z CRP: podľa číselníka ZP 
Výsledok overenia:   0 – overenie nebolo úspešné 
     1 – overenie bolo úspešné 
Kód ZP pri zmene ZP: podľa číselníka ZP, informácia z registra oznámení 

o prijatých prihláškach na zmenu ZP 
Poznámka: slovný popis niektorých výsledkov overenie, napr. 

„Poistenec so zadaným menom a rodným číslom sa 
nenachádza v centrálnom registri poistencov“ alebo  
„poistenec má k uvedenému dátumu ukončený PV dňa 
dd.mm.rrrr v poisťovni xx z dôvodu yy“ 
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Metodické usmernenie  č. 1/2/2006 

o pečiatkach  lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve, 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencom 

(úplné znenie) 
 
 

 
apríl 2007 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 2      
písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto metodické 
usmernenie: 

 
 

Čl. 1 
Forma a náležitosti pečiatky kódu lekára a vybraného pracovníka 

v zdravotníctva 
 

1) Text samostatného kódu lekára v tvare „l99999sll“, má pre účely predpisovania liekov      
a zdravotníckych pomôcok (vychádzajúc z veľkosti miesta pre uvedenie kódu lekára na 
lekárskom poukaze) rozmery: výška 5 mm x dĺžka 30 mm. V ostatných prípadoch 
používania kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve je veľkosť kódu daná 
oficiálnym písomným alebo elektronickým stykom. 

  
2) Vzory pečiatok kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve  a ich náležitosti sú  

uvedené v prílohe č. 1, príklady vzhľadu jednotlivých pečiatok sú  uvedené v prílohe č. 
2. 

 
 

Čl. 2 
Náležitosti pečiatky lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve 

 
1) Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve obsahuje:   

a) názov a sídlo zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len 
„poskytovateľ“), 
b) kód zariadenia poskytovateľa v úradom určenom tvare  „p99999sppyzz“, 
c) titul, meno a priezvisko lekára alebo vybraného zdravotníckeho pracovníka,  
d) odbornosť lekára uvedenú slovom. V prípade prednostu kliniky obsahuje 
text: „prednosta príslušnej kliniky“ a v prípade primára oddelenia obsahuje text 
„primár príslušného oddelenia“. U vybraného zdravotníckeho pracovníka 
obsahuje odbornosť  alebo dosiahnuté vzdelanie uvedené slovom, 
e) ak ide o lekára bez dosiahnutej špecializácie vkladá sa názov sekundárny 
lekár, 
f) číselný kód lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve v úradom 
určenom tvare „l99999sll“, 

 
2) Za vybraného pracovníka v zdravotníctve sa pre účely tohto metodického usmernenia  

s prihliadnutím na Prílohu č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. 
z.  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a na § 10 zákona 
Národnej rady  Slovenskej republiky č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje 
pracovník v zdravotníctve:  

a) vybraný zdravotnícky pracovník v samostatnej zdravotníckej praxi v kategórii D 
- sestra, E - pôrodná asistentka, I - iný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne 
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vykazuje výkony zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a ktorý nie je 
zamestnaný u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
b) vybraný zdravotnícky pracovník v kategórii F – laborant, G – asistent, I – iný   
zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne pracuje v zdravotníckom pracovisku 
a ktorého výkony zdravotnej starostlivosti vykazuje zdravotnícke zariadenie 
zdravotným poisťovniam,  
c) vybraný zdravotnícky pracovník, ktorý je v zamestnaneckom pomere 
v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v kategórii D – sestra, 
v kategórii E – pôrodná asistentka, v kategórii G – asistent, v kategórii I – iný 
zdravotnícky pracovník,  
d) vybraný nezdravotnícky pracovník, zamestnanec zdravotníckeho zariadenia, 
v kategórii N – bez kategórie, ktorý riadi pracovisko v zdravotníckom zariadení 
a ktorého výkony zdravotnej starostlivosti sa vykazujú zdravotným poisťovniam. 

 
3) Pečiatka lekára, ktorý predpisuje lieky pre seba a blízke osoby obsahuje:   

a) názov a sídlo zdravotnej poisťovne, s ktorou má lekár uzatvorenú dohodu na 
predpis liekov pre seba a blízke osoby, 
b) kód zdravotnej poisťovne s ktorou má lekár uzatvorenú dohodu na 
predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby, 

 c)  titul, meno a priezvisko lekára, 
d) odbornosť lekára uvedenú slovom, 
e) kód lekára so špecializáciou 099. 

 
  

Čl. 3 
Forma pečiatky lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve 

 
1) Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve  je orámovaná v tvare obdĺžnika 

21 mm x 56 mm (minimálne 18 mm x 46 mm). Je zvisle rozdelená na dve časti.  
a)  v prípade lekára pracujúceho v zdravotníckom zariadení je v ľavej časti, vo 
veľkosti  jednej tretiny obdĺžnika, uvedený názov a sídlo zariadenia poskytovateľa.  
Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej  
časti je umiestnený kód zariadenia poskytovateľa. Pod kódom zariadenia 
poskytovateľa je umiestnený titul, meno a priezvisko lekára, pod ním je uvedený 
slovom názov odbornosti lekára. U prednostov kliniky a primárov oddelenia sa 
pod menom a priezviskom uvádza: prednosta príslušnej kliniky resp. primár 
príslušného oddelenia. Pod názvom odbornosti lekára je uvedený kód lekára.  
b)  v prípade lekára, ktorý má uzatvorenú dohodu so zdravotnou poisťovňou na 
predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby, v ľavej časti vo veľkosti jednej 
tretiny obdĺžnika je umiestnený názov a sídlo zdravotnej poisťovne.  
Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej  
časti je umiestnený kód zdravotnej poisťovne. Pod kódom zdravotnej poisťovne je 
umiestnený titul, meno a priezvisko lekára a pod ním je uvedený slovom názov 
odbornosti lekára. Pod názvom odbornosti lekára je uvedený kód lekára so 
špecializáciou 099. 
c)  v prípade  vybraného pracovníka v zdravotníctve, ktorý pracuje v 
samostatnej zdravotníckej praxi alebo vykonáva zdravotnícke povolanie 
odborného zástupcu, v ľavej časti vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika je 
umiestnený názov a sídlo zariadenia poskytovateľa.  
Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti:  v 
hornej  časti je umiestnený kód zariadenia poskytovateľa. Pod kódom zariadenia 
poskytovateľa  je umiestnený  titul, meno a priezvisko vybraného pracovníka v 
zdravotníctve a pod ním je uvedený názov odbornosti alebo dosiahnutého 
vzdelania slovom, na ktoré má vybraný pracovník v zdravotníctve licenciu. Pod 
názvom odbornosti je uvedený kód vybraného pracovníka v zdravotníctve 
s príslušnou špecializáciou. 
d) v prípade  vybraného pracovníka v zdravotníctve, ktorý pracuje 
v zamestnaneckom pomere u poskytovateľa, ktorý jeho výkony vykazuje 
zdravotnej poisťovni, v ľavej časti vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika je 
umiestnený názov a sídlo zariadenia poskytovateľa.  
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Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti:  v 
hornej  časti je umiestnený kód poskytovateľa. Pod kódom poskytovateľa  je 
umiestnený  titul, meno a priezvisko vybraného pracovníka v zdravotníctve a pod 
ním je uvedený názov odbornosti alebo dosiahnutého vzdelania slovom, na ktoré 
má vybraný pracovník v zdravotníctve licenciu. Pod názvom odbornosti je 
uvedený kód vybraného pracovníka v zdravotníctve s príslušnou špecializáciou. 

2) Každá pečiatka  má v pravom dolnom rohu uvedené poradové číslo podľa počtu 
vyrobených pečiatok toho istého druhu.  

       Ide o opatrenie, aby vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 
v prípade krádeže alebo straty pečiatky, mohla byť pečiatka s príslušným poradovým 
číslom vyhlásená za neplatnú. 

 
 

Čl. 4 
Osobitná forma pečiatky poskytovateľa a poskytovateľa služieb súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi 
 

1. V prípade lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, samostatnej výdajne ortopedicko-
protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych 
pomôcok, očnej optiky,  zubnej techniky,  záchrannej zdravotnej služby, dopravcu 
poistencov a prepravcu biologického materiálu používajú prevádzkovatelia uvedených 
pracovísk svoje pôvodné, doteraz používané pečiatky bez orámovania. Pokiaľ je to 
z technických dôvodov možné,  vložia do nich číselný kód poskytovateľa, resp. použijú 
odtlačok kódu poskytovateľa popri svojej pôvodnej pečiatke.  

2. Pečiatka prevádzkovateľa lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, samostatnej 
výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-
protetických zdravotníckych pomôcok, očnej optiky, zubnej techniky, záchrannej 
zdravotnej služby, dopravcu poistencov a prepravcu biologického materiálu v zásade 
obsahuje: 

a) v prípade fyzickej osoby:  
názov a úplné sídlo prevádzky (ulica, číslo, PSČ, mesto),  IČO, IČ DPH,  Tel/Fax, 
číselný kód poskytovateľa v tvare: „Kód PZS: p99999sppyzz“, 

b) v prípade právnickej osoby:  
- samostatne názov a úplné sídlo prevádzkovateľa (ulica, číslo, PSČ, mesto),    
IČO, IČ DPH,  Tel/Fax, číselný kód poskytovateľa,  
- samostatne názov a úplné sídlo prevádzky (ulica, číslo, PSČ, mesto),  IČO, IČ 
DPH,  Tel/Fax, číselný kód poskytovateľa v tvare: „Kód PZS: p99999sppyzz“, 

 
 

Čl. 5 
Pečiatka kódu lekárskej služby prvej pomoci a centrálneho príjmu 

 
V prípade poskytovateľov, u ktorého sa striedajú v službe viacerí lekári, napríklad: lekárska 
služba prvej pomoci (ďalej len „LSPP“), centrálny príjem „ďalej len „CP“) alebo ústavná 
pohotovostná služba (ďalej len „ÚPS), z dôvodov odlíšenia vystavených lekárskych 
predpisov a lekárskych poukazov od lekárskych predpisov a lekárskych poukazov 
vystavených v bežnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, budú sa pre účely LSPP, CP a 
ÚPS používať  

a) v prípade LSPP:  
- osobitná pečiatka s kódom LSPP, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom 

predpise alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“, 
- vlastná pečiatka lekára, ktorý v rámci LSPP vystavil lekársky predpis alebo 

lekársky poukaz, 
b) v prípade CP: 

- osobitná pečiatka s kódom CP, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom 
predpise alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“, 

- vlastná pečiatka lekára, ktorý na CP vystavil lekársky predpis alebo lekársky 
poukaz, 

c) v prípade ÚPS, v zdravotníckom zariadení, v ktorom nie je CP: 
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- osobitná pečiatka s kódom ÚPS, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom 
predpise alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“, 

- vlastná pečiatka lekára, ktorý počas ÚPS vystavil lekársky predpis alebo lekársky 
poukaz, 

  
Čl. 5a 

Náležitosti pečiatky zastupujúceho lekára 

1) Lekár,  poskytovateľ,  môže  byť  zastupovaný  buď  lekárom  zo  siete zdravotníckych 
zariadení alebo mimo siete zdravotníckych zariadení, napríklad dôchodcom. 
 

2) V prípade zastupovania lekára, poskytovateľa, iným lekárom zo siete zdravotníckych 
zariadení, použije  zastupujúci lekár pri zastupovaní svoju pečiatku lekára. 

 

3) V prípade zastupovania jedného lekára, poskytovateľa, iným lekárom, ktorý má 
pečiatku lekára iba na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby, dá si pre účely 
zastupovania vyhotoviť pečiatku lekára s číselným kódom podľa svojej odbornosti a na 
základe dohody so        zastupujúcim lekárom, s číselným kódom poskytovateľa a na 
ľavej strane pečiatky s názvom a sídlom zdravotníckeho zariadenia zastupovaného 
lekára, poskytovateľa. 

 

4) V prípade zastupovania viacerých lekárov, poskytovateľov, iným lekárom, ktorý má 
pečiatku lekára iba na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby, dá si pre účely 
zastupovania vyhotoviť pečiatku lekára s číselným kódom podľa svojej odbornosti, 
s prázdnym miestom pre číselný kód poskytovateľa zastupovaného lekára a na ľavej 
strane pečiatky namiesto názvu a sídla zdravotníckeho zariadenia výraz „Zastupovanie“. 

 

Čl. 5b 

Náležitosti pečiatky lekára súdneho lekárstva a patologickej anatómie 

 

1) V súlade so schválenými číselnými kódmi pracovísk súdneho lekárstva a patologickej 
anatómie zo dňa 12. 2. 2007, ustanovujú sa náležitosti pečiatky lekára súdneho 
lekárstva a patologickej anatómie úradu, pre účely komunikácie so zdravotníckymi 
zariadeniami, v tomto rozsahu: 

a) pečiatka je orámovaná v tvare obdĺžnika 21 mm x 56 mm (minimálne 18 mm x 
46 mm).  

b) je zvisle rozdelená na dve časti.  V ľavej časti, vo veľkosti  jednej tretiny 
obdĺžnika, je uvedený názov a sídlo súdneho lekárstva alebo patologickej 
anatómie alebo súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Pravá časť, vo 
veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej  časti je 
umiestnený kód súdneho lekárstva alebo patologickej anatómie. Pod kódom 
súdneho lekárstva alebo patologickej anatómie je umiestnený titul, meno 
a priezvisko lekára, pod ním je uvedený slovom názov odbornosti lekára. 
U vedúcich lekárov súdneho lekárstva alebo patologickej anatómie sa pod 
menom a priezviskom uvádza: vedúci lekár súdneho lekárstva alebo vedúci 
lekár patologickej anatómie. Pod názvom odbornosti je číselný kód lekára 
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s číselníkom SLL z príslušnej špecializácie. V pravom dolnom rohu je uvedené 
poradové číslo výroby pečiatky lekára. 

 

2) Náležitosti pečiatky lekára súdneho lekárstva a patologickej anatómie, uvedené v ods. 1 

sa netýkajú pečiatok súdnych znalcov, ktoré sa riadia osobitným predpisom. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 
 

1) Vzory pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve, LSPP, CP ÚPS a ich 
jednotlivé náležitosti sú uvedené v prílohe č. 1. 

 
2)  Príklady vzhľadu pečiatok s veľkosťami a druhom písma sú uvedené v prílohe 2. 
 

3)  Z dôvodov zrozumiteľnosti sa odporúča nepoužívať v názve a sídle zariadenia 

poskytovateľa skratky, ktoré nie sú v zdravotníckej praxi zaužívané. 

 

Čl. 7 

Účinnosť 
 

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. mája. 2007.  

 

 

MUDr. Richard Demovič, PhD.  

  predseda úradu 

 

Príloha č. 1:   Vzory pečiatok lekára a vybraného zdravotníckeho pracovníka 

Príloha č. 2:  Príklady vzhľadu pečiatok 
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Príloha 

č. 1 

 

 

Vzory pečiatok kódov lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve 

a pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve 

 

I. pečiatka kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve: 

 

a) samostatný kód lekára bez príslušnej špecializácie pre účely zdravotnej starostlivosti: 

 

  l99999sll             maximálne 5 mm   sll je vždy 088 

  

                                                 maximálne 30 mm 

 

 

b) samostatný kód lekára s príslušnou špecializáciou pre účely zdravotnej starostlivosti: 

 

  l99999sll             maximálne 5 mm   sll je vždy kód 

príslušnej  

 

                                                 maximálne 30 mm                                                    špecializácie 

 

c)  samostatný kód lekára na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby na základe 

dohody so  zdravotnou poisťovňou:  
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  l99999sll             maximálne 5 mm   sll je vždy 099 

 

                                                 maximálne 30 mm 

             

II. pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve: 

 

a) pečiatka lekára: 

 

 

b) pečiatka prednostu kliniky resp. primára oddelenia

 

                                                            Názov                  p99999sppyzz                  

                                                       a sídlo zaria-     titul, meno a priezvisko               výška 21 mm 

                                                       denia posky-   odbornosť lekára slovom              (minimálne 

                                                          tovateľa                        l99999sll         1             18 mm)      

                                                                          

                                                               šírka 56 mm  (minimálne  46 mm)  

: 

                                                            Názov                  p99999sppyzz                  

                                                       a sídlo zaria-      titul, meno a priezvisko               výška 21 mm 

                                                       denia posky-          prednosta / primár*                 (minimálne 

                                                          tovateľa                    l99999sll               1             18 mm)      

 

                                                                          

                                                               šírka 56 mm  (minimálne  46 mm)  
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Pozn.: * -  uvedie sa aj názov príslušnej kliniky prednostu resp. aj názov príslušného 

oddelenia primára  

c) pečiatka lekára, na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby na základe dohody so 

zdravotnou poisťovňou: 

                                                    

 

d) pečiatka vybraného pracovníka v zdravotníctve

 

 

 

                                                                  Názov zdravotnej  kód zdravot. poisťovne a pobočky                       

                                                           poisťovne                titul, meno a priezvisko                 výška 21 mm 

                                                                                 a sídlo jej            odbornosť lekára slovom                 (minimálne 

                                                            pobočky                     l99999sll                 1             18 mm) 

 

                      

                                                              šírka 56 mm  (minimálne  46 mm)  

  

Pozn.: sll je vždy 099 

:         
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                                                           Názov                    p99999sppyzz                 

                                                       a sídlo zaria-     titul,  meno a priezvisko              výška 21 mm 

                                                       denia posky-  odbornosť pracovníka slovom            (minimálne 

                                                          tovateľa                      l99999sll              1            18 mm)      

 

 

f) pečiatka kódu poskytovateľa LSPP

 

                                                                          

                                                              šírka 56 mm  (minimálne  46 mm)  

 

e) Tvar a veľkosť pečiatky poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti poistencovi a poskytovateľa služieb nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť, 
nie je ustanovený. Obsah osobitnej pečiatky (vrátane kódu poskytovateľa) lekárne, výdajne 
zdravotníckych pomôcok, samostatnej výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych 
pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok, očnej optiky, zubnej 
techniky, záchrannej zdravotnej služby, dopravcu poistencov a prepravcu biologického 
materiálu,  je uvedený v článku 4  odst. 1 tohto metodického usmernenia.  
 

: 

 

g) pečiatka kódu poskytovateľa CP, resp. ÚPS

 

    p99999sppyzz            maximálne 5 mm    

   

      maximálne 30 mm 

 

Poznámka: spp = podľa odbornosti LSPP,  y = 2 

:   
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     p99999sppyzz           maximálne 5 mm   

                                                                                  

       maximálne 30 mm                                        

                                                                                  

    

Poznámka: spp =podľa odbornosti prijímacej ambulancie, y = 8, 

                     iba v tom prípade, ak je povolenie vydané bez diferencovania ambulancií CP  

                     na jednotlivé ambulancie spp = 184,  y = 2 
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  Príloha 

č. 2 

 

Príklady vzhľadu pečiatok 

 

a) pečiatka lekára:  

             

                         Odporúčané 
písmo: 

NsP  
Andreja 

Leňa 
Humenné 

N91201012201  
MUDr. Natália Palkovičová 

urológ 
 A57813012  

d 

v 

v 
v 

 
 

 

 

b) pečiatka prednostu kliniky resp. primára oddelenia: 

 

                     
písmo: 

NsP  
Andreja 

Leňa 
Humenné 

N91201001201  
MUDr.  Ivan Hruškov
Prednosta internej klinik

 A26712001 

v 

 
 

 

 

 

c) pečiatka lekára, na predpisovanie liekov pre seba a blízk

zdravotnou poisťovňou: 
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d 

   

ič 
y 

 

d 

e osoby na zá
Arial Narrow, 11 bodov, Bol
Arial Narrow, 10 bodo
Arial Narrow, 9 - 11 bodo

Arial Narrow, 9 - 11 bodo
Arial Narrow, 11 bodov, Bol
Arial Narrow, 8 – 12 
  Odporúčané 

d 

v 

v 
v 
1

Arial Narrow, 11 bodov, Bol
Arial Narrow, 10 bodo
Arial Narrow, 9 - 11 bodo

Arial Narrow, 9 - 11 bodo
Arial Narrow, 11 bodov, Bol
Arial Narrow, 8 - 12 bodo
klade dohody so 



              Odporúčané 
písmo: 

  Všeobecná 
zdravotná 

poisťovňa a.s. 
pobočka 

Bratislava 

2561  
MUDr. Natália Palkovičová 

urológia 
 A57813099 

 

 

d) pečiatka vybraného pracovníka v zdravotníctve

 

 

:         

 

                         Odporúčané 
písmo: 

NsP  
Andreja 

Leňa 
Humenné 

N91201144201  
 Mária Palkovičová 

Klinický psychológ 
 I44589144 

 
 

 

 

e) pečiatka zastupujúceho lekára, ak zastupuje viacerých leká

 

 

                                      prázdne miesto pre kód poskytovateľa zastupovaného le

 

                    
písmo: 

Zastupovanie 
 

MUDr. Rudolf Markov
urológ 

 A57813012 

 

d 

v 

v 
v 

v 

 

d 

v 

v 
v 

d v 

    

 

                                           Arial Narrow, 8 - 12 bodov          Arial Narrow, 11 bodo
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rov   

kára 

   

ič 

d 

 

v, Bold 
Arial Narrow, 11 bodov, Bol
Arial Narrow, 10 bodo
Arial Narrow, 9 - 11 bodo

Arial Narrow, 9 - 11 bodo
Arial Narrow, 11 bodov, Bol
Arial Narrow, 8 - 12 bodo
1

Arial Narrow, 11 bodov, Bol
Arial Narrow, 10 bodo
Arial Narrow, 9 - 11 bodo

Arial Narrow, 9 - 11 bodo
Arial Narrow, 11 bodov, Bol
Arial Narrow, 8 - 12 bodo
  Odporúčané 

v 

 
v 
1

 

Arial Narrow, 10 bodo
Arial Narrow, 9 - 11 bodov

Arial Narrow, 9 - 11 bodo



 

 

f) pečiatka lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, samostatnej výdajne ortopedicko-

protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych 

pomôcok, 

záchrannej zdravotnej služby, očnej optiky, zubnej techniky, dopravcu poistencov 

a prepravcu biologického materiálu: 

 
g) pečiatka kódu LSPP, CP, ÚPS:

Písmo a veľkosť pečiatky sa riadi zaužívanými vzormi. 

 

 

 
Veľkosť písma sa riadi rozmermi: dĺžka maximálne 30 mm a  výška maximálne 5 mm. 
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Metodické usmernenie č. 9/6/2005 

k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela  

a vykonávaniu pitvy 

 

 

 

 

 

 

 

apríl 2007 
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Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydáva na zabezpečenie 
jednotného postupu k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela, vykonávaniu pitvy a prevozu 
mŕtvych tiel v súlade s § 20 ods. 2 pís. l)  zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) toto metodické 
usmernenie. 
 
                                                                

Čl. 1 
Prehliadka mŕtveho tela 

 
Prehliadku mŕtveho tela vykonáva lekár Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou (ďalej len „úrad“) alebo lekár poverený úradom. 
Lekárom úradu je: pracovník súdnolekárskeho a  patologickoanatomického 

pracoviska úradu zamestnaný na plný alebo čiastočný úväzok s odbornou spôsobilosťou na 
výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch súdne lekárstvo a 
patologická anatómia. 

Lekárom povereným úradom je: všeobecný lekár, lekár záchrannej zdravotnej 
služby (ďalej len „ZZS“), lekár lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“), lekár 
ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktorému bolo vydané poverenie úradu na 
vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Poverenie úradu oprávňuje lekára aj na vstup do 
zdravotníckych zariadení. 
              Lekári ústavných zdravotníckych zariadení pri úmrtí v ústavnom zdravotníckom 
zariadení môžu vykonať prehliadku mŕtveho tela za podmienky, že neboli ošetrujúcimi 
lekármi, lekármi na oddelení, na ktorom pacient zomrel, ani operatérmi, anesteziológmi 
alebo konziliármi zomrelého počas poslednej hospitalizácie. 

 
 

Čl. 2 
Miesto prehliadky 

 
1. Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia:  
 

Prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia vykoná lekár, ktorému bolo 
oznámené úmrtie a má poverenie úradu. 

Ak ide o mŕtveho, ktorému poskytoval zdravotnú starostlivosť uvedený lekár alebo ide 
o príbuzenský vzťah, tento lekár požiada o vykonanie prehliadky mŕtveho tela iného - 
najbližšieho lekára s poverením úradu. 

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nenariadi pitvu vyplní list 
o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach: dva listy pre matriku, jeden pre 
obstarávateľa pohrebu a jeden list na založenie do zdravotnej dokumentácie mŕtveho. 
Súčasne oboznámi príbuzných o možnosti vybavovania pohrebu. 

Ak prehliadajúci lekár v zmysle § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. nariadi pitvu, vyplní list 
o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach a vypíše správu pre lekára úradu, ktorý 
vykoná pitvu a zabezpečí prevoz mŕtveho na súdnolekárske pracovisko úradu, v ktorom 
bude vykonaná pitva. S mŕtvym telom odošle aj lekársku správu, ktorá je v zalepenej obálke 
s označením mena, priezviska a bydliska mŕtveho, s poznámkou „pitvať“.     

Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená alebo je podozrenie 
na nákazu cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými 
horúčkami alebo inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len 
„nebezpečná choroba“) v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí uvedie 
„nakazený nebezpečnou chorobou“ a túto skutočnosť oznámi príslušnému regionálnemu 
úradu verejného zdravotníctva. 

 
2. Prehliadka mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení  
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Ošetrujúci lekár po úmrtí pacienta vypíše lekársku prepúšťaciu správu, vyplní príslušnú 
časť listu o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach a oznámi úmrtie lekárovi úradu 
alebo lekárovi povereného úradom, ktorý vykoná prehliadku mŕtveho tela. 

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nenariadi pitvu, vyplní list 
o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach: dva listy pre matriku, jeden list pre 
obstarávateľa pohrebu a jeden list na založenie do zdravotnej dokumentácie mŕtveho.  

Ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nariadi pitvu, vyplní listy 
o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach, zabezpečí prevoz mŕtveho tela na 
súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko úradu, v ktorom bude vykonaná pitva. 
S mŕtvym telom odošle aj lekársku prepúšťaciu správu, ktorá je v zalepenej obálke 
s označením mena, priezviska a bydliska mŕtveho, s poznámkou „pitvať“.       

Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená alebo je podozrenie 
na nákazu cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými 
horúčkami alebo inými vysokovirulentnými prenosnými ochoreniami (ďalej len 
„nebezpečná choroba“) v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí uvedie 
„nakazený nebezpečnou chorobou“ a túto skutočnosť oznámi príslušnému regionálnemu 
úradu verejného zdravotníctva. 

 
 

Čl. 3 
Úhrada za výkon prehliadky mŕtveho tela 

 
Úhrada za vykonanú prehliadku mŕtveho tela sa vykonáva na základe zmluvy 

o poskytovaní odborných služieb (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi úradom a  
poskytovateľom odbornej služby ( ďalej len „poskytovateľ“).  Poskytovateľom  je fyzická 
alebo právnická osoba. 

Zmluvu  je za úrad oprávnený podpísať riaditeľ pobočky. Vyhotovuje sa v štyroch 
rovnopisoch: 

• jeden rovnopis pre poskytovateľa, 
• tri rovnopisy pre úrad. 

     Úrad uhrádza za poskytnutú odbornú službu pevnú fakturačnú čiastku za jednu 
vykonanú odbornú službu, ktorá pozostáva z ceny za výkon prehliadky mŕtveho vo výške 
250 Sk za jednu vykonanú prehliadku a z paušálnej ceny za dopravu k prehliadke mŕtveho 
v prípade použitia súkromného motorového vozidla. 
      Paušálna cena  za dopravu k prehliadke mŕtveho a späť súkromným motorovým 
vozidlom je stanovená podľa prepravnej vzdialenosti nasledovne: 

- pri vzdialenosti do 25 km v paušálnej výške 100 Sk, 
- pri vzdialenosti od 26 do 50 km v paušálnej výške 200 Sk, 
- pri vzdialenosti nad 50 km v paušálnej výške 300 Sk, 
za každú dopravu k prehliadke mŕtveho. 

     Poskytovateľ fakturuje výšku úhrady štvrťročne na príslušnú pobočku úradu, vždy 
k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka, za ktorý úhrada prináleží. Prílohou faktúry je 
kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí a vyhlásenie poskytovateľa 
k prehliadke mŕtveho alebo vyhlásenie o spôsobe dopravy lekára k prehliadke mŕtveho, 
ktoré sú prílohami zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia na príslušnú 
pobočku úradu. 
      Zoznam zmluvných dopravcov zabezpečujúcich dopravu lekára na miesto prehliadky 
mŕtveho tela s kontaktnými telefónnymi číslami  pre jednotlivé regióny SR sú uverejnené 
na webovej stránke úradu a sú tiež k dispozícii na príslušných pobočkách úradu. 
 

 

             
Čl. 4 

 Výkon pitvy 

Pitvu vykonáva lekár úradu, pracovník súdnolekárskeho a patologickoanatomického 
pracoviska zamestnaný na plný alebo čiastočný úväzok so špecializáciou v špecializačnom 
odbore patologická anatómia a v špecializačnom odbore súdne lekárstvo. 
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Pitvajúci lekár po výkone pitvy vypíše v príslušnej časti list o prehliadke mŕtveho 
v štyroch vyhotoveniach: dva listy pre matriku, jeden list pre obstarávateľa pohrebu a jeden 
list na založenie do zdravotnej dokumentácie mŕtveho a pitevný protokol.  

Pitvu mŕtveho v zdravotníckom zariadení, v ktorom došlo k úmrtiu, nemôže vykonať 
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia, ktorý je 
zamestnancom uvedeného zdravotníckeho zariadenia. 

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko úradu pri zistení nesúladu 
medzi klinickými diagnózami a diagnostickými závermi po vykonaní pitvy oznámi  túto 
skutočnosť príslušnej pobočke úradu, ktorá zabezpečí prešetrenie v zmysle štatútu 
odbornej komisie predsedu úradu. 

 
 

Čl. 5 
Prevozy mŕtvych tiel 

 
Prevozy mŕtvych tiel na pitvu zabezpečujú v jednotlivých regiónoch  SR príslušné 

zmluvné pohrebné služby. 
Zoznamy zmluvných pohrebných služieb s kontaktnými telefónnymi číslami pre 

jednotlivé regióny SR sú uverejnené na webovej stránke úradu „www.udzs.sk“ a sú tiež 
k dispozícii na príslušných pobočkách úradu a súdnolekárskych a patologicko-
anatomických pracoviskách. 

 
 Úrad hradí náklady na úradom nariadenú pitvu, prepravu mŕtveho tela na pitvu 

a prepravu mŕtveho tela z pitvy do miesta, kde k úmrtiu došlo, prípadne do miesta 
pohrebu. Ak je miesto pohrebu rovnako vzdialené alebo bližšie ako miesto, kde k úmrtiu 
došlo, úrad uhrádza náklady na prepravu. V prípade prepravy mŕtveho tela do miesta 
pohrebu vzdialenejšieho ako miesto úmrtia, úrad uhradí rodine na jej požiadanie časť 
nákladov na prepravu vo výške rovnajúcej sa nákladom na prepravu mŕtveho tela z miesta 
pitvy na miesto úmrtia. 

 
Vzniknutý rozdiel nákladov na prepravu preukáže obstarávateľ pohrebu (príbuzný) 

predložením nasledovných dokladov na úrad: 
- faktúra za prevoz, ktorú uhradil pohrebnej službe (má obsahovať aj km odkiaľ – 

kam), 
- kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. 
 
Následne úrad uzatvorí s obstarávateľom pohrebu zmluvu o refundácii nákladov na 

prevoz mŕtveho tela po vykonaní pitvy, na základe ktorej mu bude vzniknutý rozdiel 
nákladov preplatený. 
 

 
Čl. 6 

Vzdelávanie 
 

Vedúci lekár alebo lekár úradu poverený vedúcim lekárom 
patologickoanatomického alebo súdnolekárskeho pracoviska, v spolupráci s riaditeľom 
pobočky úradu zabezpečuje v zmysle vnútorného predpisu úradu školenia lekárov 
vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel, ktorí následne obdržia osvedčenie o absolvovaní 
školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a  poverenie na prehliadku mŕtvych tiel pre každého 
lekára. V prípade preškolenia lekárov obdržia osvedčenie o preškolení. 
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Čl. 7 
 

Zoznam pracovísk úradu, na ktorých sa vykonávajú pitvy 
 
Zoznam súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk úradu (ďalej len 

„SLaPA pracovisko“), na ktorých sa vykonávajú pitvy, je nasledovný: 
 
SL pracovisko Bratislava 
PA pracovisko Bratislava 
SLaPA pracovisko Nitra  
SLaPA pracovisko Nové Zámky 
SLaPA pracovisko Žilina 
SLaPA pracovisko Martin  
SLaPA pracovisko Banská Bystrica  
SLaPA pracovisko Lučenec 
SLaPA pracovisko Prešov 
SLaPA pracovisko Poprad 
SLaPA pracovisko Košice  
 
 
Zoznam nemocníc a okresov, z ktorých sa prevážajú mŕtvi na pitvu na príslušné 

pracovisko úradu, je zverejnený na webovej stránke úradu a k dispozícii je na každej 
pobočke  úradu, u vedúceho lekára súdnolekárskeho a patologickoanatomického 
pracoviska úradu. K dispozícii majú zoznam aj riaditelia zdravotníckych zariadení, 
dispečingy ZZS a LSPP. 

 

 

 

 

Čl. 8 

Záverečné  ustanovenie 

 

1. Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 11. 5. 2007. 
 

   2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto metodického usmernenia sa ruší metodické  
usmernenie č. 9/5/2005. 

 

 

V Bratislave 23.04.2007 

                                   MUDr. Richard Demovič, PhD.  

 

        

                          
 

                         predseda  
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RAJONIZÁCIA PRE VYKONÁVANIE 

PITIEV NA PATOLOGICKOANATOMICKÝCH A SÚDNOLEKÁRSKYCH 
PRACOVISKÁCH 

 
 

 

Súdnolekárske 
pracovisko 

Spádové územie 

Bratislava - Antolská Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, 
Senec, Senica, Skalica, Dunajská Streda, Piešťany 

Bratislava - Sasinkova Bratislava I, Trnava, Pezinok, Modra, Hlohovec 
Nitra Nitra, Levice, Šahy, Topoľčany, Zlaté Moravce, Partizánske, Nové 

Mesto nad Váhom,  Myjava 
Nové Zámky Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, Želiezovce, Hronovce 
Žilina Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca,  Trenčín, Púchov, Ilava, 

Považská Bystrica 
Martin Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, 

Turčianske Teplice, Tvrdošín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-
Bojnice  

Banská Bystrica Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, Banská Štiavnica 

Lučenec Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca, Krupina 
Prešov Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, 

Humenné, Medzilaborce, Snina 
Poprad  Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, 

Krompachy 
Košice Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Trebišov, 

Michalovce, Rožňava, Sobrance, Gelnica 

 

Súdnolekárske 
pracovisko 

Spádové územie 

Bratislava - Antolská Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, 
Senec, Senica, Skalica, Dunajská Streda, Piešťany 

Bratislava - Sasinkova Bratislava I, Trnava, Pezinok, Modra, Hlohovec 
Nitra Nitra, Levice, Šahy, Topoľčany, Zlaté Moravce, Partizánske, Nové 

Mesto nad Váhom,  Myjava 
Nové Zámky Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, Želiezovce, Hronovce 
Žilina Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca,  Trenčín, Púchov, Ilava, 

Považská Bystrica 
Martin Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, 

Turčianske Teplice, Tvrdošín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-
Bojnice  

Banská Bystrica Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, Banská Štiavnica 

Lučenec Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca, Krupina 
Prešov Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, 

Humenné, Medzilaborce, Snina 
Poprad  Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, 

Krompachy 
Košice Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Trebišov, 

Michalovce, Rožňava, Sobrance, Gelnica 
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Výročná správa o hospodárení ÚDZS za rok 2006 
 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) je podľa § 19 ods. 1 
písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) povinný predložiť vláde výročnú správu o hospodárení 
do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka. 

 Neoddeliteľnú súčasť výročnej správy o hospodárení úradu za rok 2006 tvoria 
súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy. 

 Účtovná závierka úradu podlieha auditu. Audítora na návrh správnej rady schválila 
dozorná rada. Úrad oznámil Ministerstvu zdravotníctva SR, ktorý audítor bol poverený 
overovaním účtovnej závierky. Úrad si necháva vyhotovovať aj priebežný audit priebežných 
štvrťročných účtovných závierok. Audítorský výrok k účtovnej závierke za rok 2006 
a k výročnej správe o hospodárení za rok 2006 je súčasťou výročnej správy o hospodárení.  

 
1. Úvod 
 

 
 Základným rámcom hospodárenia úradu v roku 2006 bol rozpočet úradu, ktorý 
Národná rada SR schválila na svojom zasadnutí 14. decembra 2005 uznesením č. 2014. 
Úrad v roku 2006 hospodáril s príjmami úradu a s inými prostriedkami, ktorých tvorba je 
v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.  
 

 
 Úrad v roku 2006 viedol účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Postupy účtovania a účtovná osnova sú určené opatrením 
Ministerstva financií SR č. 22502/2002-92 v znení neskorších predpisov. Rozpočet úradu 
je súčasťou rozpočtu verejnej správy a pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy sa 
uplatňuje rozpočtová klasifikácia v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa 
ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy. Z tohto 
dôvodu úrad sledoval príjmy a výdavky podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
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2. Základný štatistický prehľad o hlavnej činnosti úradu v roku 2006 
 
 Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. k 1. novembru 2004 ako právnická 
osoba, ktorej sa v oblasti verejného zdravotníctva zverilo vykonávanie dohľadu nad 
verejným zdravotným poistením a vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti. Úrad správu o činnosti ÚDZS za rok 2006 predloží vláde SR v súlade s § 19 
ods. 1 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. do 30. júna 2007. 
 
 
2.1. Predseda úradu 
 
 Predsedom úradu v roku 2006 bol MUDr. Ján Gajdoš, ktorý bol vládou SR 
vymenovaný za predsedu k 1. aprílu 2005.  Dňom 25. januára 2007 bol vládou SR 
vymenovaný do funkcie predsedu úradu MUDr. Richard Demovič PhD. 
 
 
2.2. Správna a dozorná rada úradu 
 
 Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 24 zákona č. 581/2004 Z. z. uznesením č. 
1132/2004 vymenovala 5 členov správnej rady a uznesením č. 846/2005 ďalších 2 členov 
ako zástupcov zamestnancov. V roku 2006 sa stretla celkom sedemkrát a prerokovala 41 
predložených materiálov. Na svojich zasadnutiach prijala 64 uznesení. 
 
 Národná rada Slovenskej republiky v zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. 
uznesením č. 1376 zvolila členov dozornej rady úradu. Dozorná rada úradu je kontrolným 
orgánom úradu a má 5 členov. V roku 2006 zasadala celkom trinásťkrát. Prerokovala 50 
predložených materiálov a prijala 83 uznesení. 
 
 
2.3. Organizačné členenie úradu  
 
 Ústredie úradu má sídlo v Bratislave na  Grösslingovej ulici 5. 
 
 Úrad zriadil 8 pobočiek, ktorých pôsobnosť sa kryje s územným členením vyšších 
územných celkov. Sídla pobočiek sú v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Martine, Banskej 
Bystrici, Nových Zámkoch, Košiciach a Prešove.  
 
 Súčasťou úradu je 12 súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk (ďalej 
len „SLaPA pracoviská“). K 1. januáru 2006 boli SLaPA pracoviská umiestnené v Bratislave 
(dve pracoviská), Trnave, Trenčíne, Nitre, Nových Zámkoch, Žiline, Martine, Banskej 
Bystrici, Lučenci, Poprade, Prešove a Košiciach. K 31. máju 2006 ukončilo činnosť SLaPA 
pracovisko v Trnave. 
 
 
 
 
2.4. Personálne zabezpečenie úradu a jeho vzdelanostná štruktúra 
 
 Vzdelanostná náročnosť pri personálnom obsadení úradu vyplýva z vymedzenia 
pôsobnosti úradu (§§ 18 a 20 zákona č. 581/2004 Z. z.). Dohľad nad poskytovaním 
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zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením môžu vykonávať len 
vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci v odboroch určených v § 43 zákona č. 581/2004 Z. z. 
Úrad z hľadiska profesií zamestnáva najviac odborníkov - lekárov, následne inžinierov 
s ekonomickým zameraním a právnikov.   
 
 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu vo fyzických osobách k 31. 12. 2006: 
 

Ústredie Pobočky SLaPA Úrad celkom 
Vzdelanie 

Počet % Počet % Počet % Počet % 
VŠ 70 60,87 91 63,19 97 40,93 258 52,02 
SŠ 42 36,52 53 191 36,81 96 40,51 38,51 
SOU, ZŠ 3 2,61 44 0  18,56 47 9,47 
Spolu 115 100,00 144 100,00 237 100,00 496 100,00 

 
 
2. 5. Oblasť verejného zdravotného poistenia 
 

V roku 2006 úrad posudzoval tri žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie 
verejného zdravotného poistenia, z toho dve žiadosti boli podané ešte v roku 2005. 

 
Žiadosť spoločnosti FLOW s. r. o. pre zdravotnú poisťovňu VIVIA zdravotná 

poisťovňa, a. s. bola podaná v roku 2005. V roku 2005 úrad žiadosť zamietol a na základe 
podaného rozkladu bola v roku 2006 predložená na druhostupňové konanie, ktoré 
potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu.  

 
V decembri 2005 predložil žiadosť na vykonávanie verejného zdravotného poistenia 

zakladateľ EUREKO B. V., Holandsko pre Medicare zdravotná poisťovňa, a. s. Rozhodnutie 
o vydaní povolenia bolo vydané 13. februára 2006. Medicare zdravotná poisťovňa, a. s. bola 
zapísaná v obchodnom registri 9. marca 2006. Od 12. apríla 2006 zakladateľ zmenil jej 
názov na Union zdravotná poisťovňa, a. s. 

 
Dňa 5. mája. 2006 bola úradu doručená žiadosť spoločnosti Across Finance, a. s. na 

vykonávanie verejného zdravotného poistenia pre Národnú zdravotnú poisťovňu, a. s. Dňa 
30. júna 2006 zaslala táto spoločnosť žiadosť o späťvzatie svojej žiadosti. Konanie vo veci 
bolo zastavené. 

 
Dohľad nad zdravotným poistením bol vykonávaný dohliadaním na plnenie 

oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu ustanovených zákonom č. 
581/2004 Z. z. a zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 580/2004 Z. z.“). Pri sledovaní plnení oznamovacích povinností zdravotnými 
poisťovňami boli sledované všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 581/2004 Z. z. 
súvisiace s činnosťou zdravotných poisťovní. Úrad sledoval vývoj finančnej situácie 
zdravotných poisťovní, ktorý bol zameraný na sledovanie platobnej schopnosti, sledovanie 
vývoja záväzkov a pohľadávok, sledovanie príjmov a výdavkov a aj sledovanie podkladov na 
mesačné prerozdelenie poistného. Predmetom sledovania bolo aj dodržiavanie určených 
termínov, forma, rozsah a úplnosť zasielaných dokladov. Prípadné zistenia poukazujúce na 
nesúlad so zákonnými ustanoveniami boli v nadväznosti na ich charakter riešené formou 
dohľadu na diaľku, prípadne v rámci prebiehajúceho výkonu dohľadu na mieste. 
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 V prvom polroku 2006 boli ukončené dva dohľady nad zdravotnými poisťovňami na 
mieste začaté koncom roka 2005. V súlade s plánovaným výkonom dohľadu na mieste bolo 
v roku 2006 vykonaných 16 dohľadov na mieste, z ktorých dva neboli ukončené do 31. 12. 
2006.  
 
 Podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. je úrad styčným orgánom pre 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, 
Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „EÚ“). Úrad zabezpečuje zúčtovanie 
nákladov na zdravotnú starostlivosť čerpanú poistencami slovenských zdravotných 
poisťovní v EÚ a poistencami EÚ v Slovenskej republike. Agendu úrad prevzal od 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 1. januáru 2005. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 
2005 vzrástol počet formulárov E125SK o 93% a výška predpisu pohľadávok o 123%. Počet 
formulárov E125EU vzrástol o 127% a predpis záväzkov vzrástol o 110%. Zúčtovanie na 
základe paušálnych nákladov bolo realizované po prvýkrát v roku 2006 za rok 2004 
vzhľadom na publikovanie paušálnych nákladov v Úradnom vestníku EÚ 22. 6. 2006.  
 
 V prehľade sú uvedené počty a hodnoty spracovaných a obom stranám predložených 
prípadov v roku 2006. 

Druh 
formulárov 

Počet 
spracovaných 

formulárov 
Celková hodnota 

Počet členských štátov 
EÚ, voči ktorým úrad 

uplatnil pohľadávky na 
refundáciu nákladov 

Najväčší dlžníci SR 

E125SK 52 069 121,91 mil. Sk 25 
Česká republika 

Maďarská 
republika 

E127SK 3,05 mil.  Sk 
Česká republika 

371 7 Spolková republika 
Nemecko 

Spolu 52 440 124,96 mil. Sk   
 

Druh 
formulárov 

Počet 
spracovaných 

formulárov 
Celková hodnota 

Počet členských štátov 
EÚ, ktoré si uplatnili 

voči  úradu pohľadávky 
na refundáciu nákladov 

Najväčší veritelia 
SR 

E125EU 16 213 271,95  mil. Sk 25 
Česká republika 

Spolková republika 
Nemecko 

E127EU 721 11,66 mil. Sk 5 

Česká republika 
Luxembursko 

Spolková republika 
Nemecko 

Spolu 16 934 283,61 mil. Sk   
 
 Záväzky a pohľadávky úradu voči štátom EU a voči zdravotným poisťovniam 
z činnosti styčného orgánu k 31. 12. 2006 sú uvedené v časti 7. Záväzky a pohľadávky. 
  
 Úrad podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona 581/2004 Z. z. plní záväzky štátu v oblasti 
zdravotníctva vyplývajúce z dvojstranných  medzinárodných zmlúv. V roku 2006 mala 
Slovenská republika takéto dohody s Republikou Srbska, Jordánskom a Angolou. Úrad 
v sledovanom období uhradil Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. tri prípady poskytnutia 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre štátnych občanov zmluvných štátov v celkovej 
hodnote 19 181,80 Sk. Všetky prípady sa týkali čerpania zdravotnej starostlivosti štátnych 
občanov Republiky Srbska. 
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 Úrad podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona 581/2004 Z. z. vydáva rozhodnutia 
v správnom konaní platobným výmerom (ďalej len „PV“) o pohľadávkach na poistnom na 
zdravotné poistenie a o pohľadávkach na preddavkoch na poistné na verejné zdravotné 
poistenie. Prehľad prvostupňových správnych konaní vedených pobočkami úradu v roku 
2006: 

 

Správne konanie Počet konaní 
Percentuálne vyjadrenie 

z celkového počtu správnych 
konaní 

Vydaný PV 6 398 84,97% 
PV, ktoré nadobudli 
právoplatnosť 5 811 

77,17% 
(90,82 % z vydaných PV) 

Zastavené správne konania 819 10,88% 
Rozklady podané účastníkmi 
konania 183 

2,43% 
(2,86% z vydaných PV) 

Rozhodnutia vydané v rámci 
autoremedúry 69 0,92% 

 
Celkové finančné vyčíslenie prvostupňových správnych konaní pri vydávaní PV podľa 

istiny a úrokov, resp. poplatkov z omeškania: 
 

 Suma uplatnená v návrhoch 
Istina (nezaplatené poistné, resp. preddavky) 124 182 137 Sk 
Úroky z omeškania 99 384 Sk 
Poplatky z omeškania 26 862 336 Sk 
Spolu 151 143 857 Sk 

 

Podľa § 84 zákona 581/2004 Z. z. úrad dokončuje právoplatne neskončené správne 
konania zdravotných poisťovní do ich transformácie na akciové spoločnosti. Prehľad 
dokončovaných správnych konaní v roku 2006: 

 
 

z toho 

 
Celkový počet 

postúpených správnych 
konaní 

Konania podľa § 84 
zákona 

č. 581/2004 Z. z., kde 
úrad koná 

Vrátenie spisu 
poisťovni z titulu, že 

úrad nemá pôsobnosť 
konať 

Počet konaní 498 373 125 
Výška uplatnenej istiny 5 819 972 Sk 4 485 867 Sk 1 334 105 Sk 

Výška poplatku 
z omeškania 0,1% 5 621 893 Sk 5 486 931 Sk 134 962 Sk 

Výška poplatku 
z omeškania 0,2% 22 803 153 Sk 18 415 398 Sk 4 387 755 Sk 

Celkom uplatnené v Sk 34 245 018 Sk 28 388 196 Sk 5 856 822  
 

Úrad podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona 581/2004 Z. z. vydáva rozhodnutia o uložení 
pokuty poistencom a platiteľom poistného za porušenie alebo nesplnenie povinnosti 
ustanovených príslušnými právnymi predpismi. Prehľad správnych konaní v oblasti 
ukladania pokút v roku 2006: 

 

Celkový počet 
právoplatných 

rozhodnutí 
o uložení pokuty 

Celková suma 
právoplatne 

uložených pokút 

Celková suma 
uhradených 

pokút 

Percentuálne vyjadrenie 
sumy uhradených pokút 

z celkovej sumy právoplatne 
uložených pokút 

7 839 11 412 700 2 866 790 25,12 
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2. 6. Oblasť dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
 
 V oblasti dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti úrad obdržal v  roku 
2006 celkom 1321 podaní, z toho 1168 (88,4%) bolo ukončených a 153 (11,6%) ostáva 
v riešení. Pobočkami úradu bolo riešených spolu 1042 (78,9%) podaní.  
 
 V rámci špecifikácie podaní prevládali podnety v celkovom počte 1263 – riešené 
v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Sťažnosti tvorili 58 prípadov – riešené v súlade so 
zákonom č. 152/1998 Z. z. 
 
Celkom Podnety % Ukončené % Sťažnosti % Ukončené % 

1321 4,4 100 1263 95,6 1110 87,9 58 58 

 
 Z vyriešených 1110 podnetov úrad odstúpil 277 (25%) podnetov na ďalšie konanie 
inému subjektu, v dvanástich prípadoch bol ten istý podnet postúpený na konanie dvom 
subjektom (okrem VÚC, aj na SLK alebo iným štátnym organizáciám). 
 

Podnety odstúpené subjektu Počet % 

VÚC 119 43 
Zdravotnícke zariadenie 20 7,2 

Stavovské organizácie 41 14,8 
Ministerstvá, soc. poisťovňa, iné 
inštitúcie 

97 35 

Spolu: 277 100 

 
 Úrad z vyriešených 1110 podnetov uložil 75 podnetov (6,7%) ad acta (nedoplnenie 
údajov potrebných na začatie dohľadu, anonymné podania s nedostatočnými údajmi 
a pod.),  10 podnetov (0,9%) bolo stiahnutých pisateľom a 3 podnety (0,3%) boli odstúpené 
v rámci ÚDZS na vecne príslušnú sekciu. 
 

Z celkového počtu 58 sťažností úrad vybavil 3 sťažnosti, z toho bola 1 (33,3%) sťažnosť  
ukončená ako opodstatnená a 2 sťažnosti (66,7%) boli  ukončené ako neopodstatnené. 
Ostatné sťažnosti úrad odstúpil: 
- 46 (79,3%) sťažností na priame vybavenie inému orgánu (VÚC, SLK, riaditeľom 

zdravotníckych zariadení, Sociálna poisťovňa a iným orgánom), v 2 prípadoch postúpil 
podanie súčasne na konanie dvom subjektom (okrem VÚC, aj na SLK alebo iným 
organizáciám), 

- 9  ( 15,5%) sťažností uložil ad acta. 
 

Subjekt Počet % 
VÚC 21 45,7 

Zdravotnícke zariadenie 3 6,5 
Stavovské organizácie 8 17,4 

Ministerstvá, soc. poisťovňa, iné 
inštitúcie 

14 30,4 

Spolu: 46 100 

 
 
V súvislosti so správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti bolo riešených 745 

podnetov. Opodstatnenosť a neopodstatnenosť podnetov: 
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Podnety spolu Opodstatnené % Neopodstatnené % 

745 209,5*) 28,1 535,5*) 71,8 
*)Jeden podnet bol ukončený v jednej časti ako opodstatnený a v druhej časti ako neopodstatnený. 

 
Úrad vykonal v roku 2006 pri vybavovaní podnetov 603 dohľadov na mieste podľa 

zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhodnotenie opodstatnenosti 
a neopodstatnenosti ukončených dohľadov na mieste: 

 

Ukončené 
spolu 

Opodstatnené % Neopodstatnené % 
Ad acta 

(stiahnuté 
podnety) 

% 

525 176,5*) 33,6 346,5*) 66 2 0,4 
*)Jeden podnet bol ukončený v jednej časti ako opodstatnený a v druhej časti ako neopodstatnený. 

 

 

- 632 elektronických podaní. 

- preventívne prehliadky (najmä stomatológia , gynekológia, rizikové pracoviská ), 

- nespokojnosť s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou  

Úrad v roku 2006 v súvislosti s nesprávne poskytovanou zdravotnou starostlivosťou 
uložil: 
- 49 návrhov sankčných opatrení, 
- 5 návrhov na začatie disciplinárneho konania,  
- 23 návrhov na nápravné opatrenia, 
- 90 pokút priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.  
 
 Úrad v roku 2006  podal 30 trestných oznámení. Vo všetkých prípadoch oznámení 
orgánom činným v trestnom konaní sa jednalo o prešetrované prípady v súvislosti so 
správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

 Úrad zabezpečoval v súlade so Štatútom odbornej komisie predsedu úradu činnosť 
odbornej komisie. Odborná komisia predsedu úradu prejednala za rok 2006 na 11 
odborných komisiách 45 prípadov. Zo 45 prerokovaných prípadov bolo 22 opodstatnených, 
z toho na 8 prípadov bolo podané oznámenie na Generálnu prokuratúru o podozrení zo 
spáchania trestného činu. V piatich prípadoch bol riešený nesúlad medzi klinickou 
diagnózou a pitevným nálezom.  
 
 Úrad v súvislosti s riešením problematiky bezpečnosti a ochrany práva pacientov 
vypracoval metodické usmernenie o  zavádzaní stratégie bezpečnosti pacienta v ústavnej 
zdravotnej starostlivosti a Slovník pojmov vzťahujúcich sa k bezpečnosti pacientov a liekov, 
ktorý bol vypracovaný v súlade s odporúčaním Zdravotného výboru Rady Európy.   
 
 V rámci poradenskej a konzultačnej činnosti úrad vybavil k 31.12. 2006: 
- 3 158 telefonických hovorov, 
- 45 písomných podaní, 

 
 Otázky pacientov boli zamerané najmä na: 
- vyberanie poplatkov (vystavenie rôznych potvrdení, objednávanie pacientov, výpisy zo 

zdravotnej dokumentácie), 

- sociálnu problematiku (invalidné dôchodky, opatrovateľská starostlivosť) 
- zmenu lekára,  
- zmenu zdravotnej poisťovne,  

- správanie zdravotníckych pracovníkov, 
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- poskytovanie  a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie,  
- nárok na kúpeľnú  starostlivosť a iné.   
 

 

Rok 2006 

2. 7. Činnosť SLaPA pracovísk 
 
 V Slovenskej republike od 1. 6. 2006 úrad realizoval zmenu v sieti SLaPA pracovísk. 
Počet pracovísk poklesol z celkového počtu 13 pracovísk na 12 ukončením činnosti 
patologickoanatomického pracoviska v Trnave z dôvodu personálnej nedostatočnosti na 
základe uznesenia správnej rady úradu č. 94/2006 zo 7. 4. 2006 a rozhodnutia predsedu 
úradu o organizačnej zmene č. 66693/2006/904 zo dňa 24. 4. 2006. 

 V roku 2006 bolo vykonaných na SLaPA pracoviskách úradu spolu 9 141 pitiev: 
Rok 2005 

Pitvy 
počet % počet % 

Patologickoanatomické 3 724 38,49 3 231 35,35 
Súdnolekárske 4 438 45,86 4 373 47,84 
Súdne 1 515 15,65 1 537 16,81 

Spolu 9 677 100,00 9 141 100,00 
 
 Na histologických úsekoch SLaPA pracovísk bolo spolu pripravených 96 592 bločkov 
a  z nich 99 027 histologických preparátov potrebných pre morfologickú diagnostiku 
ochorení u  zomrelých.   
 
 Laboratórne úseky SLaPA pracovísk v roku 2006 celkovo vykonali: 
- 3 405 histochemických vyšetrení, 
- 366 imunohistochemických vyšetrení,  
- 8 142 sérologických vyšetrení krvi u mŕtvych,  
- 940 sérologických vyšetrení u živých. 
 
 V roku 2006 na toxikologických úsekoch SLaPa pracovísk bolo celkovo vykonaných 
164 942 toxikologických vyšetrení. Počet toxikologických vyšetrení u mŕtvych a živých 
(vyšetrenia na alkohol v krvi a dôkaz prítomnosti drog): 
 
Toxikologické vyšetrenia Počet % 
U mŕtvych 109 428 66,35 

U živých 55 514 33,65 
Spolu 164 942 100,00 

 
 Úrad v súvislosti s výkonom prehliadky mŕtvych tiel v rámci výkonu dohľadu na 
mieste vydal v roku 2006 pre prehliadajúcich lekárov 2 112 nových poverení na výkon 
prehliadky mŕtveho tela a  zároveň vykonal odborné školenia pre prehliadajúcich lekárov.  
 
 Zamestnanci úradu sa aktívne zúčastnili na česko-slovenskej konferencii súdneho 
lekárstva v máji 2006. Úrad má zastúpenie v dvoch pracovných skupinách Národného 
monitorovacieho centra pre drogy pri Generálnom sekretariáte Úradu vlády SR. Úrad 
súčasne spolupracuje s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogové závislosti 
(EMCDDA) a podieľa sa na dvoch projektoch realizovaných v SR. 
 
 Úrad je súčinný so znalcami v odvetví súdne lekárstvo na výkon pitvy v zmysle zákona 
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti 
SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov. 
 
 Úrad vytvára na SLaPA pracoviskách podmienky a spolupracuje na činnosti 
výučbových základní lekárskych fakúlt v SR v odboroch patologická anatómia a súdne 
lekárstvo. 
 
 V popredí záujmu úradu je v najbližšom období naďalej skvalitňovať prácu na SLaPA 
pracoviskách, zvyšovať kvalifikáciu svojich zamestnancov, zabezpečiť modernizáciu 
priestorov a prístrojového vybavenia existujúcich pracovísk, ktoré v minulosti boli na 
pokraji záujmu zdravotníckych zariadení tak, aby vyhovovali normám Európskej únie. 
 
 
2. 8. Oblasť dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti 

 
 Poskytnutá zdravotná starostlivosť sa uhrádza z prostriedkov verejného zdravotného 
poistenia na základe uzatvorených zmlúv zdravotných poisťovní s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé formy zdravotnej starostlivosti v rozsahu určenom 
zákonom a v cenách dohodnutých v súlade cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva 
SR. Predmetom zmlúv je nákup zdravotnej starostlivosti, ktorú sa zdravotné poisťovne 
zmluvne zaviazali uhradiť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti po jej poskytnutí svojim 
poistencom. Vzťahy súvisiace s nákupom zdravotnej starostlivosti v rámci zmluvných 
vzťahov zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú predmetom 
dohľadu úradu. 
 
 Úrad obdržal v roku 2006 celkom 482 podaní fyzických a právnických osôb 
týkajúcich sa nákupu zdravotnej starostlivosti.  
 

Počet podaní celkom 
z toho: 
podnety 
sťažnosti 
Petície 

482 
 

468 
13 
1 

Ukončené podania 
z toho: 
opodstatnené 
neopodstatnené 
ad acta 
odstúpené podania 
v riešení 

426 
 

92 
249 
19 
62 
56 

 
 Z celkového počtu 482 podaní bolo odstúpených 62 podaní, čo predstavuje 12,9%. 
Odstupované boli podania neprísluchajúce do kompetencie úradu, napr. na Ministerstvo 
zdravotníctva SR, samosprávne kraje, Slovenskú lekársku komoru a pod. 
 
 Najčastejším predmetom podaní boli poplatky v zdravotníctve (poplatky za lieky, 
zdravotnícke pomôcky, poskytnutú zdravotnú starostlivosť – ambulantnú, ústavnú, 
kúpeľnú atď.), úhrada výkonov za zdravotnú starostlivosť, zmluvy so zdravotnými 
poisťovňami, predpisovanie lieku resp. zdravotnej pomôcky a pod. 
 
 Dohľady na diaľku a na mieste boli zamerané na konkrétne podnety jednotlivých 
podaní a zároveň úrad vykonal opakované dohľady nad pripravenosťou Union zdravotná 

 97



poisťovňa, a. s. a Európska zdravotná poisťovňa, a. s. na vykonávanie verejného 
zdravotného poistenia a nad uzatváraním zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti. Komplexný dohľad sa vykonával v zdravotných poisťovniach na 
zabezpečovanie záchrannej zdravotnej služby a geriatrickej starostlivosti. 
 
 
2. 9. Registre a zoznamy 
 
 Podľa § 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. úrad vedie nasledovné registre 
a zoznamy: 

Stav (počet) k 

 

 
Register alebo zoznam 

31. 12. 2005 30. 12. 2006 
1. centrálny register poistencov SR 5 320 352 5 304 116 
2. zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú 

verejné zdravotné poistenie 
6 7 

3. 1 126 432 zoznam platiteľov poistného 1 014 458 
4. zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 13 137 13 145 
5. zoznam kódov lekárov 32 344 33 991 
6. zoznam kódov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 17 819 20 947 
7. register podaných prihlášok na verejné zdravotné 

poistenie *) 95 295 91 107 

*)  - za rok 2005 resp. rok 2006  

  
 

Úrad v súlade so zákonmi vedie aj ďalšie zoznamy: 

Stav (počet) k  
Zoznam 

31. 12. 2005 30. 12. 2006 
1. zoznam porušení všeobecne záväzných predpisov 

poistencom *) 298 925 252 477 

2. zoznam porušení všeobecne záväzných predpisov 
platiteľom poistného *) 1 150 075 3 409 599 

3. zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti 

9 739 8 586 

4. zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu 385 225 578 719 
5. zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť *) 358 260 1 065 231 

6. zoznam neuhradených úhrad jednotlivým 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť *)

91 920 44 419 

7. zoznam oznámení o prijatých prihláškach na zmenu 
zdravotnej poisťovne *) 51 090 773 091 

8. zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu 73 180 
*)  - za rok 2005 resp. rok 2006  

 
 
 

 
 Úrad v roku 2005 spracoval nový spôsob generovania kódov lekárov a poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti z dôvodu končiaceho sa radu možných čísiel, ako aj spresnenia ich 
evidencie. V roku 2006 zrealizoval na území celej SR výmenu kódov lekárov a kódov 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s platnosťou od 1. 1. 2007. V rámci nového systému 
prideľovania kódov úrad do 31. 12. 2006 vydal 54 945 nových kódov lekárov a 25 850 
nových kódov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
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2. 10. Vestník  úradu 
 
 V súlade s § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 581/2004 Z. z. úrad  v roku 2006 vydal 8 
čísiel vestníka. Vo vestníkoch uverejnil 26 metodických usmernení na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a na vykonávanie verejného zdravotného poistenia. 
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3. Plnenie rozpočtu 
 
Ekon. 
klasif. 

Názov položky Skutočnosť 
2005 

(v tis. Sk) 

Rozpočet 
2006 

(v tis. Sk) 

Skutočnosť 
k 31. 12. 06 

(v tis. Sk) 

Plnenie 
rozp. 

% 
Zostatok prostriedkov z predch. 
roka 

0 393 400 490 694 124,7 

Príjmy 
222 003 Za porušenie predpisov 58 0 691 X 
223 001 Za predaj výrobkov, 

tovarov a služieb 
6 391 52 600 14 789 28,1 

243 Úroky z účtov 434 800 792 99,0 
312 003 Zo zdravotných poisťovní 625 463 355 600 333 513 93,8 
312 001 Dotácia ŠR 100 000 0 0 X 
 Príjmy celkom 732 346 802 400 840 479 104,7 

 
Výdavky 
610 Mzdy 107 099 145 800 142 129 97,5 
620 Odvody z miezd 36 364 51 350 48 638 94,7 
630 Tovary a služby 85 205 186 550 116 197 62,3 
642 015 Nemocenské dávky 226 0 344 X 
 Bežné výdavky celkom 80,1 228 894 383 700 307 308 
700 Kapitálové výdavky 12 758 63 100 34 025 53,9 
 Výdavky celkom 241 652 446 800 341 333 76,4 
Prebytok hospodárenia k 31. 12. 140,4 490 694 355 600 499 146 

  
 Úrad hospodári podľa rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočet 
úradu schvaľuje dozorná rada úradu a následne aj Národná rada Slovenskej republiky. 
Rozpočet na rok 2006 schválila dozorná rada úradu 4. augusta 2005 uznesením č. 
137/2005, Národná rada Slovenskej republiky 14. decembra 2005 uznesením č. 2014. 
 
 V priebehu roka 2006 sa ukázalo, že niektoré podpoložky rozpočtovej klasifikácie pri 
tvorbe rozpočtu úradu na rok 2006 neboli správne odhadnuté. Pri zostavovaní rozpočtu na 
rok 2006 sa vychádzalo len z kvalifikovaných odhadov, pretože v tom čase úrad ešte mnohé 
zákonom stanovené činnosti nevykonával. Na základe vyjadrenia Ministerstva financií SR 
je pre úrad záväzné uznesenie Národnej rady SR a úpravu čerpania schválených položiek 
môže vykonať len Národná rada SR. Podľa tohto vyjadrenia prípadné prerozdelenie 
rozpočtu medzi jednotlivými podpoložkami rozpočtovej klasifikácie môže schváliť dozorná 
rada úradu, ktorá schvaľuje rozpočet úradu ešte pred Národnou radou SR. Na základe 
tohto vyjadrenia dozorná rada v priebehu roka dvakrát upravovala rozpočet úradu 
v podpoložkách položiek rozpočtovej klasifikácie.  
 
 Rozpis plnenia rozpočtu vo všetkých položkách a podpoložkách ekonomickej 
klasifikácie je vo výkaze Fin OST 4-04 – Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov 
verejnej správy, ktorý úrad predkladá Ministerstvu financií SR a ktorý je súčasťou 
priebežnej správy o hospodárení. 
 
 
3. 1. Zostatok prostriedkov z prechádzajúceho roka 
 
 Zostatok prostriedkov k 1. 1. 2006 sa skladal z dvoch častí. Prvou bol príspevok 
zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2006, ktorý zdravotné poisťovne uhradili na 
účet úradu v októbri 2005 vo výške 303 413 tis. Sk. V rozpočte na rok 2006 bol plánovaný 
príjem 308 400 tis. Sk, skutočnosť predstavovala 98,4% plánu.  
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 Druhou časťou zostatku prostriedkov k 1. 1. 2006 bol prebytok hospodárenia roka 
2005 vo výške 187 281 tis. Sk. Už v rozpočte na rok 2006 úrad predpokladal prebytok vo 
výške 85 000 tis. Sk. Prebytok spôsobila najmä skutočnosť, že úrad v roku 2005 len začal 
rozvíjať svoju činnosť a postupne v priebehu roka 2005 rozširoval okruhy jednotlivých 
odborných činností. Prebytok čiastočne spôsobila aj metóda sledovania výdavkov, pretože 
pri mesačnej splatnosti faktúr sú náklady mesiaca december výdavkami až v januári 
nasledujúceho roka. V januári 2005 úrad takúto fakturáciu neuhrádzal, pretože v roku 
2004 ešte činnosť nevyvíjal, čím vznikla úspora v čerpaní rozpočtu a jej posun do 
nasledujúceho obdobia. Pritom treba vziať do úvahy, že úrad má na niektoré činnosti 
dohodnuté až štvrťročné fakturačné obdobie a preto sa výdavky za poskytnuté výkony vo 
štvrtom štvrťroku pravidelne uhrádzajú a ovplyvňujú čerpanie rozpočtu v nasledujúcom 
roku. 
 

3. 2. Príjmy rozpočtu 
 
 Rozhodujúcim príjmom úradu v roku 2006 bol príspevok zdravotných poisťovní na 
činnosť úradu podľa § 30 zákona č. 581/2004 Z. z. na rok 2007. Tento príspevok boli 
zdravotné poisťovne povinné poukázať na účet úradu do 20. októbra 2006 a úradom bude 
použitý v roku 2007. V rozpočte na rok 2006 bol podľa podkladov Inštitútu finančnej 
politiky Ministerstva financií SR predpokladaný príjem 355 600 tis. Sk, v skutočnosti do 
20. októbra 2006 zdravotné poisťovne na účet úradu uhradili 333 513 tis. Sk, čo 
predstavuje 93,8% predpokladu. Úrad vykonal dohľad na mieste v štyroch zdravotných 
poisťovniach zameraný na správnosť výpočtu príspevku na činnosť úradu na rok 2007. Pri 
dohľade bolo zistené, že výpočet príspevku bol vykonaný správne, avšak poisťovne pri 
výpočte príspevku vychádzali z rôznych základov na výpočet príspevku. Rozdiely medzi 
rozpočtovaným príspevkom a skutočnosťou vo výške 22 087 tis. Sk vyplývajú aj z  nejasnej 
formulácie § 30 ods. 2)  zákona č. 581/2004 Z. z. a z neexistencie jednotnej metodiky 
zdravotných poisťovní na vyčíslenie základu pre výpočet príspevku. Úrad v roku 2006 
opakovane žiadal Ministerstvo zdravotníctva SR o určenie jednotnej metodiky pre 
stanovenie základu pre výpočet príspevku.   
 
 Úrad mal v roku 2006 príjmy z pokút, ktoré udeľoval v súlade so zákonmi č. 
581/2004 Z. z. a č. 580/2004 Z. z. platiteľom poistného, poistencom, poskytovateľom  
zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam vo výške 5 982 tis. Sk. Výnosy pokút sú 
v zmysle uvedených zákonov príjmom štátneho rozpočtu. Táto položka nie je rozpočtovaná. 
Po doručení metodického usmernenia z Ministerstva zdravotníctva SR z 11. 7. 2006 úrad 
pokuty odvádzal na príjmový účet kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR v mesačných 
intervaloch.  V roku 2006 úrad odviedol prijaté pokuty v sume 5 278 tis. Sk, príjem 
z decembra 2006 odviedol začiatkom januára 2007. 
 
 V rozpočte na rok 2006 boli plánované príjmy za činnosť úradu (podpoložka 223 001) 
vo výške 52 600 tis. Sk. Väčšiu časť príjmov mali tvoriť poplatky za vydané rozhodnutia 
v správnom konaní v sume 40 000 tis. Sk a v sume 12 600 boli plánované príjmy z úhrad za 
pitvy nariadené podľa osobitného predpisu a vykonané úradom. Príjmy z činnosti úradu 
boli v rozpočte na rok 2006 nadhodnotené. Dôvodom neplnenia predpokladov je najmä 
nízky počet podávaných návrhov na vydanie rozhodnutia zo strany zdravotných poisťovní, 
ale aj úspešnosť reálnych platieb z úradom vydaných výziev na zaplatenie nedoplatkov na 
poistnom zo strany platiteľov poistného. Úrad po zaplatení dlžného poistného na základe 
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výzvy úradu nevydáva rozhodnutie a tým zdravotné poisťovne nemusia zaplatiť poplatok za 
vydanie rozhodnutia, resp. úrad zaplatený poplatok poisťovniam vracia. Tento stav by bolo 
vhodné legislatívne upraviť, pretože úradu vznikajú výdavky za činnosti súvisiace 
s vydaním výzvy. Príjmy úradu za vydané rozhodnutia v roku 2006 boli 2 553 tis. Sk, čo je 
len 6,4% z plánovaného príjmu za rok 2006. Nižšie počty vydávaných rozhodnutí neznižujú 
len príjmy úradu, ale zároveň má úrad aj nižšie výdavky súvisiace s touto činnosťou, najmä 
v podpoložkách poštovné a všeobecný materiál (papier, obálky, tonery a pod.). 
Z administratívnej činnosti úradu za vydávané povolenia a súhlasy zdravotným 
poisťovniam mal úrad príjem 439 tis. Sk.  
 
 Príjmy úradu z činnosti SLaPA pracovísk za pitvy nariadené podľa osobitného 
predpisu a vykonané úradom, toxikologické vyšetrenia a uloženie ľudských pozostatkov do 
chladiaceho zariadenia za rok 2006 predstavovali 10 261 tis. Sk, čo je 81,4% ročných 
príjmov plánovaných v roku 2006. Okrem toho mal úrad nerozpočtované príjmy 
vyplývajúce zo zmluvy o výučbovej základni vo výške 1 530 tis. Sk, 6  tis. Sk za príjem 
z úhrady nákladov za poskytnuté súťažné podklady. Celkovo je príjmová podpoložka 
223 001 plnená na 28,1%.  
 
 Za sledované obdobie úrad prijal úroky z finančných prostriedkov na účtoch v Štátnej 
pokladnici vo výške 792 tis. Sk. 
 
 
3. 3. Výdavky rozpočtu 
 
 Výdavky úradu na rok 2006 boli rozpočtované v čiastke 446 800 tis. Sk. V roku 2006 
boli skutočné výdavky 341 333 tis. Sk., čo predstavuje 76,4%. 
 
 Mzdové výdavky boli schválené vo výške 145 800 tis. Sk, skutočné čerpanie bolo 
142 129 tis. Sk, čo predstavuje 97,5% z rozpočtovaných výdavkov na mzdy na rok 2006. 
 
 Výdavky na poistné a príspevky do poisťovní boli v rozpočte na rok 2006 
predpokladané v čiastke 51 350 tis. Sk, skutočnosť bola 48 638 tis. Sk, t. j. 94,7% 
z rozpočtovaných výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní. 
 
 Výdavky na tovary a služby boli schválené na rok 2006 vo výške 186 050 tis. Sk, 
skutočné výdavky boli 116 197 tis. Sk, čo predstavuje 62,5% z rozpočtovaných výdavkov na 
tovary a služby.  
 
 Úrad mal k 31. 12. 2006 pre potrebu ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk prenajaté 
kancelárske priestory, obslužné priestory, pitevne, chladiace boxy a laboratóriá v celkovej 
výmere 14 845 m2 v cenovej relácii od 200 do 4 000 Sk za m2 na rok (priemerná cena 1 082 
Sk za m2 na rok).  
 

(v tis. Sk) 

Výdavky  
v roku 
2006 

(v tis. Sk) 

 Čerpanie vybraných rozhodujúcich výdavkov na tovary a služby je v nasledovnej 
tabuľke: 

Rozpočtová 
klasifikácia Názov podpoložky 

Výdavky 
v roku  
2005 

(v tis. Sk) 

Rozpočet 
2006 

Upravený 
rozpočet 

2006 
(v tis. Sk) 

Percento 
čerpania 

uprav. 
rozpočtu 

631 001 Cestovné tuzemské 919 2 500 1 500 1 249 83,3 

632 001 Energie 8 438 5 912 12 960 12 110 69,7 
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632 003 Poštovné a telekom. služby 4 803 38 500 28 500 9 338 32,7 

633 001 Interiérové vybavenie 11 110 2 500 3 000 2 630 87,7 

633 002 Výpočtová technika 6 022 2 300 2 300 1 334 58,0 

633 004 Prev. stroje, prístroje, zariad. 2 300 1 252 2 300 246 10,7 

633 005 Špec. stroje, prístroje, zariad. 51 650 3 650 1 474 40,4 

633 006 Všeobecný materiál 6 989 16 800 15 300 10 074 65,8 

633 013 Softvér a licencie 4 004 2 600 5 600 4 943 88,3 

634 001 Palivá, mazivá, oleje 993 3 500 2 500 1 805 72,2 

635 002 Údržba výp. tech. a softvéru 2 822 250 2550 2 314 90,7 

636 001 Nájomné, budov, objektov 17 095 11 440 18 460 18 310 93,4 

636 002 Nájomné za stroje, prístroje 3 614 1 650 3 300 3 264 98,9 

637 004 Všeobecné služby  1 962 6 500 6 500 6 106 83,9 

637 005 Špeciálne služby 8 840 36 360 39 360 25 477 64,7 

637 014 Stravovanie 4 867 5 150 5 500 5 272 95,9 

637 027 
Odmeny zam.  mimoprac. 
pomeru 

96,4 3 861 6 560 3 560 3 431 

 Ostatné podpoložky 5 744 27 010 30 210 38,6 11 707 

630 Tovary a služby celkom 85 205 186 550 186 050 116 197 62,5 

 
 Kapitálové výdavky boli v rozpočte na rok 2006 predpokladané vo výške 63 100 tis. Sk, 
skutočné kapitálové výdavky boli v čiastke 34 025 tis. Sk, t. j. 53,9%. V roku 2005 bola na 
kapitálové výdavky použitá suma 12 758 tis. Sk. V rozpočte bol z čiastky 63 100 tis. Sk 
predpokladaný výdavok 50 mil. Sk na komplexný informačný systém úradu. Suma 50 mil. 
Sk bola rozpočtovaná už v rozpočte na rok 2005 a z dôvodu predpokladaného nevyčerpania 
tvorila podstatnú časť kapitálových výdavkov v rozpočte roku 2006. Rovnaká situácia 
s čerpaním rozpočtu na komplexný informačný systém bola aj v roku 2006. V rozpočte na 
rok 2006 neboli predpokladané výdavky na nákup osobných automobilov, výpočtovej 
techniky a telekomunikačnej techniky. Skutočné kapitálové výdavky na obstaranie 
osobných automobilov boli v I. štvrťroku 2006 v objeme 8 049 tis. Sk. Osobné automobily 
boli nakúpené v decembri 2005 (8 ks pre pobočky, 2 ks pre potreby ústredia), úhrada 
a teda výdavok bol však až v januári 2006. V rozpočte na rok 2005 boli výdavky na nákup 
osobných automobilov plánované vo výške 18 000 tis. Sk, skutočnosť bola však len 7 958 
tis. Sk a výdavok v sume 8 049 tis. Sk bol použitý až v januári 2006. Obdobne to bolo 
s výpočtovou a telekomunikačnou technikou.   
 
 Z týchto dôvodov bola navrhnutá úprava štruktúry kapitálových výdavkov v rozpočte 
úradu na rok 2006 a túto úpravu rozpočtu dozorná rada úradu schválila. V druhom polroku 
2006 úrad intenzívne čerpal kapitálové výdavky najmä na zlepšenie vybavenia SLaPA 
pracovísk. Pre ich potrebu boli nakúpené autoklávy, mikroskopy, autotechnikóny, vozíky 
do chladiacich boxov, pitevné stoly a ďalšia technika, prístroje a zariadenia. Úrad 
rekonštruoval priestory SLaPA pracoviska Banská Bystrica s výhľadom ukončenia v prvom 
polroku 2007. 
 

Rozpočtová 
klasifikácia Názov 

Výdavky 
v roku 
2005 

Rozpočet 
2006 

(v tis. Sk) 
(v tis. Sk) 

Upravený 
rozpočet 

2006 
(v tis. Sk) 

Výdavky  
v roku 
2006 

(v tis. Sk) 

Percento 
čerpania 

uprav. 
rozpočtu 

700 Kapitálové výdavky celkom 12 758 63 100 63 100 34 025 53,9 
711 003 Softvér 0 50 000 29 900 2 575 8,6 

713 001 Interiérové vybavenie 0 0 155 152 98,1 
713 002 9 951 Výpočtová technika 3 075 0 9 955 100,0 
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713 003 Telekomunikačná technika 978 0 600 561 93,5 

713 004 Prev. stroje, prístroje, zariadenia 527 13 100 12 490 12 202 97,7 
713 005 Špec. stroje, prístroje, zariadenia 220 0 0 0 0 

714 001 Osobné automobily 7  958 0 9 450 8 049 85,2 
717 003 Real. stavieb a tech. zhodnot. 0 0 550 535 97,3 

 
 
3.4. Prebytok hospodárenia 
 
 V rozpočte na rok 2006 úrad predpokladal prebytok hospodárenia vo výške príspevku 
zdravotných poisťovní na činnosť úradu vo výške 355 600 tis. Sk, ktorý poisťovne 
poukazujú k 20. októbru a úrad tento príspevok prevádza do nasledujúceho roka. Napriek 
nižšiemu príspevku zdravotných poisťovní na činnosť úradu o 22 087 tis. Sk úrad má 
prebytok 499 146 tis. Sk. Tento prebytok bol spôsobený vyšším prebytkom hospodárenie 
k 31. 12. 2005, ale aj nižšími bežným a najmä kapitálovými výdavkami v priebehu roka 
2006 oproti schválenému rozpočtu. Nízke čerpanie výdavkov v oblasti kapitálových 
výdavkov bolo spôsobené neukončením verejnej súťaže na dodávku komplexného 
informačného systému úradu. Prebytok hospodárenia úrad v súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 
581/2004 Z. z. použije v ďalších rokoch a to najmä na kapitálové výdavky. 
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4. Náklady a výnosy 
 

Skutočný 
stav 

k 31. 12. 06 

Skutočnosť  

 Úrad hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý je súčasťou rozpočtu 
verejnej správy a preto je povinný sledovať príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie. 
Zároveň má povinnosť viesť účtovníctvo, ktoré sleduje náklady a výnosy. Súvaha a výkaz 
ziskov a strát k 31. 12. 2006 sú súčasťou správy o hospodárení za rok 2006 a vyjadrujú 
finančný vzťah k čerpaniu nákladov a výnosov, čím vzniká nesúlad pri porovnaní s výkazom 
FIN-OST 4-04. 
 
 Celkové náklady úradu v roku 2006 boli 320 086 tis. Sk. Mzdové náklady boli vo 
výške 145 503 tis. Sk, čo predstavuje 45,5% z celkových nákladov. Priemerná mesačná 
mzda zamestnanca úradu v roku 2006 bola 26 555 Sk. Na priemernú mzdu úradu vplýva 
vzdelanostná štruktúra definovaná v § 18 a 20 zákona č. 581/2004 Z. z. s prevahou 
vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Úrad zamestnáva 52% vysokoškolsky vzdelaných 
osôb, z toho na ústredí viac ako 60% a na pobočkách skoro 64%. Druhým činiteľom 
ovplyvňujúcim priemernú mzdu je neatraktívnosť prác vykonávaných na SLaPA 
pracoviskách, ktoré sú zároveň infekčne vysokorizikové s príslušným mzdovým 
zvýhodnením za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. 
 

 
Rozpočtovaný 
priem. počet 

zamestnancov k 31. 12. 05 

Skutočný 
stav 

Priemerný 
prepočítaný 
počet zam. 

Rozpis 
plánu 
miezd 

(tis. Sk) 

k 31. 12. 06  
(tis. Sk) 

Percento 
čerpania 
rozpisu 

Ústredie 112 114,2 108 114,4 36 195 42 063 116,2 
Pobočky 204 114 142,3 137,2 57 380 40 460 70,5 
SLAPA 181 211 204,0 205,1 52 225 62 980 120,6 
Spolu 497 433 461,5 456,6 145 800 145 503 99,8 

 
 Porovnanie niektorých významných nákladových položiek: 

Účet Náklad 
V roku 
2005 

v tis. Sk 

Z celkových 
nákladov 

V roku 
2006 

v tis. Sk 

Z celkových 
nákladov 

501 Spotreba materiálu 32 866 12,4% 22 598 7,1% 
502 8 415 Spotreba energie 3,2% 9 112 2,8% 
511 Opravy a udržiavanie 4 669 1,8% 4 494 1,4% 

512 Cestovné 1 228 0,4% 1 524 0,5% 
518 31 204 Ostatné služby 11,8% 56 327 17,6% 
521 Mzdové náklady 122 780 46,3% 145 503 45,5% 

524 39 809 15,0% 15,0% Zákonné poistenie 48 032 
545 Kurzové straty 1 469 0,6% 2 619 0,8% 
549 Iné ostatné náklady 15 372 4,8% 14 290 5,4% 
551 Odpisy dlhodob. maj. 5 722 2,2% 11 124 3,5% 

 Ostatné náklady 2 782 1,0% 3 381 1,1% 
  Náklady celkom 265 234  320 086 

  
 Celkové výnosy úradu k 31. 12. 2006 boli 322 926 tis. Sk (k 31. 12. 2005 to bolo 431 915 
tis. Sk). Rozhodujúcim výnosom bol prevod príspevku zdravotných poisťovní na činnosť 
úradu na rok 2006 v sume 303 413 tis. Sk. Príspevok bol príjmom v roku 2005, 
v účtovníctve bol zaúčtovaný ako výnos budúceho obdobia a v januári 2006 preúčtovaný do 
výnosov.  
 
 Ďalšími výnosmi v roku 2006 boli tržby za pitvy nariadené podľa osobitného predpisu 
a tržby za toxikologické vyšetrenia. V priebehu prvého polroka 2006 úrad začal účtovať 
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náhrady na chladenie mŕtvych. Úrad uzatvoril zmluvu s Univerzitou P. J. Šafárika Košice 
o vytvorení výučbovej základne a na základe tejto zmluvy si vyúčtoval od Univerzity J. P. 
Šafárika náhrady za umožnenie výučby študentov v sume 1 530 tis. Sk. 

Výnos 

 
 Rozdelenie výnosov úradu v roku 2006 a porovnanie s rokom 2005 je v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

Účet 
Skutočnosť 
k 31. 12. 05 
(v tis. Sk) 

Skutočnosť 
k 31. 12. 06 
(v tis. Sk) 

Tržby z predaja služieb 
z toho: 

7 873 12 807 

- súdne pitvy 7 417 8 964 

- chladenie 0 393 
- toxikologické vyšetrenia 456 1 896 

- výučbová základňa 0 1 530 

602 

- ostatné tržby 0 24 

623 Aktivácia nehmot. majetku 0 1 386 

644 Úroky 362 873 
645 Kurzové zisky 426 1 455 

Ostatné výnosy 
z toho: 

323 254 306 405 

- príspevky ZP na činnnosť 322 050 303 413 

- povolenia a súhlasy 761 439 
- vydanie rozhodnutí 385 2 553 

649 

- úroky z omeškania 58 0 
 Ostatné 100 000 0 

 Výnosy celkom 431 915 322 926 
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5. Dlhodobý majetok 
 
 Stav a rozdelenie dlhodobého majetku k 31. 12. 2006 je vyjadrený v nasledujúcej 
tabuľke. Majetok v tabuľke je uvedený v obstarávacích cenách: 
 

 
Stav 

k 1. 1. 06 
(v tis. Sk) 

Prírastok/ 
úbytok 
(+/-) 

(v tis. Sk) 

Stav 
k 31. 12. 06 
(v tis. Sk) 

Dlhodobý majetok celkom 23 754 +25 114 48 868 
z toho 

- nehmotný 780 +3 488 4 268 
- hmotný celkom 22 974 +21 626 44 600 

z toho 

- stavby 0 +311 311 
- stroje, prístroje 6 774 +20 792 27 566 

- dopravné prostriedky 16 007 0 16 007 
- ostatný hmotný majetok  193 +152 345 
- nezaradený hmotný majetok 0 +371 371 

 
 Dlhodobý hmotný majetok úrad odpisuje rovnomerne podľa § 27 a § 29 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zrýchlené odpisovanie 
majetku sa neuplatňuje. Dlhodobý majetok úradu bol k 31. 12. 2006 odpísaný na 34,4%, 
zostatková hodnota dlhodobého majetku k 31. 12. 2006 bola 32 080 tis. Sk. 
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6. Financie 
 
 Finančné prostriedky úradu vedie úrad v zmysle § 28 ods. 9 zákona č. 581/2004 Z. z. 
a v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici na účtoch v Štátnej pokladnici. 
V systéme Štátnej pokladnice je úrad zaradený ako klient B. 
 
6.1. Pokladnice 
 
 K 1. januáru 2006 mal úrad otvorenú hotovostnú pokladnicu na ústredí a 8 
hotovostných pokladníc na pobočkách. Z dôvodu vyberania poplatkov za toxikologické 
vyšetrenia a za chladenie mŕtvych tiel (§ 5 ods. 4 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve) 
úrad od 1. apríla 2006 otvoril hotovostné pokladnice na SLaPA pracoviskách. Limit 
denného zostatku na ústredí bol stanovený na 2 000 Sk, na pobočkách 1 000 Sk. Na SLaPA 
pracoviskách je limit denného zostatku 200 Sk a o tento limit sa znižuje limit príslušnej 
pobočky. Celkový zostatok hotovosti vo všetkých pokladniciach k 31. decembru 2006 bol 
3 066,50 Sk. 
 
 Ústredie úradu má otvorené valutové pokladnice na EUR, CZK a GPB používané na 
zúčtovanie zahraničných pracovných ciest. Zostatok v týchto pokladniciach k 31. decembru 
2006 bol nulový. 
 
 Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v znení 
neskorších predpisov je možné použiť peňažné prostriedky v hotovosti s výnimkami 
uvedenými pod písmenami a) – h) do výšky 1% ročného rozpočtu bežných výdavkov. 
V roku 2006 bolo v pokladniciach úradu (ústredie a pobočky) použitých v zmysle cit. 
zákona 827 394,00 Sk, čo predstavuje 0,27% z bežných výdavkov v roku 2006. 
 
 
6.2. Bankové účty 
 
 Na účtoch, ktoré má úrad otvorené v Štátnej pokladnici, evidoval k 31. decembru 
2006 nasledovné zostatky: 
- bežný účet –  4 196 098,30 Sk, 
- účet na poplatky –  494 020 504,48 Sk, 
- zúčtovací účet –  44 462 571,72 Sk, 
- účet pre sociálny fond –  648 542,60 Sk, 
- účet pokút –  690 994,35 Sk, 
- depozitný účet –  4 000,00 Sk. 
 
 Okrem účtov v Štátnej pokladnici má úrad k dispozícii 9 účtov vo VÚB, ktoré používa 
na dopĺňanie a odvod hotovosti z pokladníc ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk. Na 
týchto účtoch bol celkový stav k 31. 12. 2006 vo výške 245 590,14 Sk. 
 
 Celkový zostatok na účtoch úradu k 31. 12. 2006 bol vo výške 544 268 301,59 Sk.  
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7. Záväzky a pohľadávky 
 
Záväzky úradu k 31. 12. 2006 boli 309 144 tis. Sk. Rozdelenie záväzkov je v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

Záväzok 
K 31. 12. 2005 

(v tis. Sk) 
K 31. 12. 2006 

(v tis. Sk) 

Z obchodného styku 
z toho: 

127 152 281 501 

- dodávatelia 20 466 10 807 
- depozit 0 4 

- z čin. styčného orgánu 105 195 269 991 
- ostatné 1 491 699 

Voči zamestnancom 8 109 9 009 

Voči inštit. soc. poistenia 5 037 5 321 
Daňové 1 264 1 321 

Voči štátnemu rozpočtu 0 11 950 
Sociálny fond 168 42 

Záväzky celkom 141 730 309 144 

 
 Záväzky z obchodného styku predstavovali 281 501 tis. Sk, z toho záväzky voči 
dodávateľom boli 10 807 tis. Sk. Záväzky voči dodávateľom boli spôsobené najmä 30-
dennou splatnosťou faktúr.  
 
 Najväčší krátkodobý záväzok z obchodného styku súvisí s činnosťou úradu ako 
styčného orgánu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov EÚ. 
Záväzok voči členskému štátu EÚ vzniká uplatnením si úhrady za zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú poistencovi slovenskej zdravotnej poisťovne v štáte EÚ. Zároveň so vznikom 
záväzku voči štátu EÚ vzniká pohľadávka voči príslušnej slovenskej zdravotnej poisťovni. 
Pohľadávka voči štátu EÚ vzniká uplatnením si úhrady za zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú poistencovi príslušného štátu EÚ na území SR. Zároveň s pohľadávkou vzniká 
záväzok voči slovenskej zdravotnej poisťovni. Prehľad o záväzkoch súvisiacich s činnosťou 
styčného orgánu: 
 

Záväzky k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 

voči štátom EÚ 61 663 836,56 126 584 450,55 
voči ZP v SR 43 531 437,00 143 406 784,59 

 
 Úrad k 31. 12. 2006 evidoval záväzok voči štátnemu rozpočtu vo výške 11 950 tis. Sk. 
Tento záväzok tvorili správoplatnené pokuty udelené úradom za priestupky v zdravotnom 
poistení a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Uhradené pokuty vo výške 5 278 tis. Sk 
úrad odviedol na príjmový účet kapitoly štátneho rozpočtu. 
  
 Ostatné záväzky (zamestnanci, zúčtovanie odvodov z miezd, preddavky dane zo 
závislej činnosti) boli z miezd za mesiac december vo výške 15 651 tis. Sk. 
 
 Pohľadávky úradu k 31. 12. 2006 boli 239 805 tis. Sk, rozdelenie pohľadávok je 
v nasledujúcej tabuľke: 
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K 31. 12. 2005 
(v tis. Sk) 

K 31. 12. 2006 
Pohľadávka 

(v tis. Sk) 

Z obchodného styku 
z toho: 

96 130 228 531 

- odberatelia 2 675 3 451 
- z čin. styčného orgánu 91 979 224 365 

- ostatné 1 476 715 
Poskytnuté prevádzkové preddavky 15 15 

Za udelené pokuty 0 11 259 

Iné pohľadávky 72 0 
Pohľadávky celkom 96 217 239 805 

 
 Najväčšiu časť pohľadávok z obchodného styku predstavovali, tak ako pri záväzkoch  
z obchodného styku, pohľadávky súvisiace s činnosťou úradu ako styčného orgánu. Prehľad 
o pohľadávkach súvisiacich s činnosťou styčného orgánu: 
 

Pohľadávky k 31. 12. 05 k 31. 12. 06 
voči štátom EÚ 34 492 100,02 118 463 427,14 

voči ZP v SR 57 487 253,90 105 901 675,47 
 
 Pohľadávky za výkon pitvy nariadenej podľa osobitného predpisu viazané k § 49 ods. 
2 zákona č. 581/2004 Z. z. a za toxikologické vyšetrenia boli 3 451 tis. Sk. Zadávatelia 
súdnych pitiev uvoľňujú finančné prostriedky na úhradu svojich záväzkov zvyčajne až po 
uzatvorení prípadu, čo v niektorých prípadoch môže predstavovať aj niekoľko mesiacov.  
 
 Pohľadávky súvisiace s udelenými pokutami za priestupky v zdravotnom poistení 
a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči poistencom, platiteľom poistného a 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti evidoval úrad k 31. 12. 2006 vo výške 11 259 tis. 
Sk. 
 
 Ostatné pohľadávky v sume 715 tis. Sk sú najmä pohľadávky vyplývajúce zo 
zúčtovaním so sociálnym fondom. Preddavky vo výške 15 tis. Sk boli poskytnuté 
vydavateľom za dodávky novín, časopisov a iných periodík pre potreby úradu na rok 2007. 
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8. Záver 
 
 V roku 2006 úrad vykonával činnosť v porovnaní s rokom 2005 v širšom rozsahu 
v nadväznosti na úlohy vyplývajúce zo zákona č. 581/2004 Z. z. (napr. ročné zúčtovanie). 
Pri spracovávaní a schvaľovaní rozpočtu na rok 2006, ktorého tvorba sa realizovala v prvej 
polovici roka 2005, sa vychádzalo najmä z odhadov a predpokladov príjmov a výdavkov. 
Plánované výdavky rozpočtu v roku 2006 neboli prekročené. Výraznejšie odchýlky v tvorbe 
a čerpaní niektorých položiek boli zohľadnené pri tvorbe rozpočtu na rok 2007. V roku 
2007 úradu pribudnú nové úlohy vyplývajúce z udeľovania pokút za priestupky 
pri podávaní ročného zúčtovania poistného za rok 2005 a za priestupky pri zmenách 
poisťovní poistencami v roku 2006. Úrad po prípravných prácach začne vymáhať 
neuhradené pokuty udelené platiteľom poistného, poistencom a poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti. Okrem toho úrad čakajú náročné úlohy pri budovaní 
komplexného informačného systému. 
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Príloha č. 4 k pokynu MF SR č. MF/16536/2004-31 

 
 
 
 

   Fin OST 4 - 04 
 
Pre Fond národného majetku Slovenskej republiky 
Pre Slovenský pozemkový fond 
Pre Sociálnu poisťovňu 
Pre zdravotné poisťovne 
Pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Pre  verejné vysoké školy 
Pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. 
Pre Veriteľ, a.s. 
 
 
 
 
 

Výkaz 
o plnení rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy  

 
zostavený k  31.12. 2006 

 

(v tisícoch Sk)  
 
 

Rok Mesiac IČO Kód okresu Kód obce 

2 0 0 6 1 2 3 0 7 9 6 4 8 2          
 

 
 
 
 
 
 
Názov a sídlo vykazujúcej jednotky 
 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingová 5, 812 62 Bratislava 
 
 
 
 
 
         Osoba zodpovedná za 
         údaje o rozpočte 
Odoslané dňa:  Odtlačok       Podpis                    (meno, priezvisko, podpis) 
   pečiatky      štatutárneho zástupcu:                            Ing. Jozef Kováč, v.r. 
     MUDr. Richard Demovič, PhD, v.r. 
 
3. februára 2007        údaje z účtovníctva vykazujúcej 
             Telefón: 59311251                   jednotky 
         e-mail:    (meno, priezvisko, podpis) 
                                                                                                                                                            Monika Lábodiová, v. r. 
                                                                                                                                        

 

  



Časť I. Príjmy a výdavky                                             Rozpočet ÚDZS 2006

      Časť 1.1. Príjmy rozpočtu
Zdroj Položka Podpoložka Názov Schválený Rozpočet po Skutočnosť 

rozpočet zmenách k 31.12.2006
a b c d 1 2 3
45 200 Nedaňové príjmy 53 400 53 400 16 272
45 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 52 600 52 600 15 480
45 222 Pokuty, penále a iné sankcie 0 0 691

111 222 003 Za porušenie predpisov 0 0 691
45 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 52 600 52 600 14 789
45 223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 52 600 52 600 14 789
45 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 800 800 792
45 243 Z účtov finančného hospodárenia 800 800 792
45 300 Granty a transfery 355 600 355 600 333 513
45 310 Tuzemské bežné granty a transfery 355 600 355 600 333 513
45 312 Transfery v rámci verejnej správy 355 600 355 600 333 513
45 312 003 Zo zdravotných poisťovní 355 600 355 600 333 513

           Ú h r n 409 000 409 000 349 785



      Časť 1.2. Výdavky rozpočtu
Zdroj Oddiel Položka Podpoložka Názov Schválený Rozpočet po Skutočnosť

rozpočet zmenách k 31.12.2006
b c g h i 1 2 3
45 01 600 Bežné výdavky 383 700 383 700 307 308
45 01 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 145 800 145 800 142 129
45 01 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 0 0 142 129
45 01 620 Poistné a príspevok do poisťovní 51 350 51 350 48 638
45 01 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 7 650 7 650 7 275
45 01 622 Poistné do Spločnej zdravotnej poisťovne 4 060 4 060 3 531
45 01 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 3 090 3 090 3 036
45 01 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 35 550 35 400 33 665
45 01 625 001 Na nemocenské poistenie 1 685 1 685 1 565
45 01 625 002 Na starobné poistenie 20 670 20 320 19 151
45 01 625 003 Na úrazové poistenie 1 265 1 165 1 070
45 01 625 004 Na invalidné poistenie 4 205 4 005 3 809
45 01 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti 1 405 1 405 1 282
45 01 625 006 Na garančné poistenie 305 305 288
45 01 625 007 Na postenie do rezervného fondu solidarity 6 015 6 515 6 500
45 01 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 1 000 1 150 1 131
45 01 630 Tovary a služby 186 550 186 050 116 197
45 01 631 Cestovné náhrady 4 300 2 500 1 593
45 01 631 001 Tuzemské 2 500 1 500 1 249
45 01 631 002 Zahraničné 1 800 1 000 344
45 01 632 Energie, voda a komunikácie 52 420 41 370 18 582
45 01 632 001 Energie 12 960 12 110 8 438
45 01 632 002 Vodné, stočné 960 760 806
45 01 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby 38 500 28 500 9 338
45 01 633 Materiál 31 260 35 460 22 581
45 01 633 001 Interiérové vybavenie 2 500 3 000 2 630
45 01 633 002 Výpočtová technika 2 300 2 300 1 334
45 01 633 003 Telekomunikačná technika 400 400 172
45 01 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 2 300 2 300 246
45 01 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 650 3 650 1 474
45 01 633 006 Všeobecný materiál 16 800 15 300 10 074
45 01 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 1 050 750 347
45 01 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 000 1 500 977
45 01 633 013 Softvér a licencie 2 600 5 600 4 943
45 01 633 016 Reprezentačné 660 660 384
45 01 634 Dopravné 5 350 4 450 2 941
45 01 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 3 500 2 500 1 805
45 01 634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 1 000 1 000 472
45 01 634 003 Poistenie 780 780 535
45 01 634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 0 100 91
45 01 634 005 Karty, známky, poplatky 50 50 38
45 01 634 006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 20 20 0



      Časť 1.2. Výdavky rozpočtu
Zdroj Oddiel Položka Podpoložka Názov Schválený Rozpočet po Skutočnosť

rozpočet zmenách k 31.12.2006
b c g h i 1 2 3
45 01 635 Rutinná a štandardná údržba 2 600 5 600 4 125
45 01 635 001 Interiérového vybavenia 200 200 2
45 01 635 002 Výpočtovej techniky 250 2 550 2 314
45 01 635 003 Telekomunikačnej techniky 100 500 251
45 01 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 350 350 74
45 01 635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0 300 293
45 01 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 1 700 1 700 1 190
45 01 635 007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 0 0 1
45 01 636 Nájomné za nájom 20 210 21 710 20 368
45 01 636 001 Budov, objektov alebo ich častí 18 460 18 310 17 095
45 01 636 002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 650 3 300 3 264
45 01 636 003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 100 100 9
45 01 637 Služby 70 410 74 960 46 007
45 01 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 440 1 440 1 150
45 01 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 1 030 1 030 448
45 01 637 004 Všeobecné služby 6 500 6 500 6 106
45 01 637 005 Špeciálne služby 36 360 39 360 25 477
45 01 637 006 Náhrady 250 550 529
45 01 637 007 Cestovné náhrady 1 950 1 950 0
45 01 637 009 Náhrada mzdy a platu 80 480 224
45 01 637 011 Štúdie, expertízy, posudky 8 800 8 800 3
45 01 637 012 Poplatky a odvody 500 500 354
45 01 637 014 Stravovanie 5 150 5 500 5 272
45 01 637 016 Prídel do sociálneho fondu 880 880 349
45 01 637 023 Kolkové známky 50 50 40
45 01 637 024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 500 2 000 1 043
45 01 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 560 3 560 3 431
45 01 637 031 Pokuty a penále 0 0 210
45 01 637 034 Zdravotníckym zariadeniam 360 2 360 1 371
45 01 640 Bežné transfery 0 500 344
45 01 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 500 344
45 01 642 015 Na nemocenské dávky 0 500 344
45 01 700 Kapitálové výdavky 63 100 63 100 34 025
45 01 710 Obstarávanie kapitálových aktív 63 100 63 100 34 025
45 01 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 50 000 29 900 2 575
45 01 711 003 Softvéru 50 000 29 900 2 575
45 01 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 13 100 23 200 22 866
45 01 713 001 Interiérového vybavenia 0 155 152
45 01 713 002 Výpočtovej techniky 0 9 955 9 951
45 01 713 003 Telekomunikačnej techniky 0 600 561
45 01 713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 13 100 12 490 12 202
45 01 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0 9 450 8 049
45 01 714 001 Osobných automobilov 0 9 450 8 049
45 01 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0 550 535
45 01 717 003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 0 550 535

           Ú h r n 446 800 446 800 341 333



Časť II. Finančné operácie

     Časť 2.1. Príjmové finančné operácie
Zdroj Položka Podpoložka Názov Schválený Rozpočet po Skutočnosť 

rozpočet zmenách k 31.12.2006
a b c d 1 2 3
45 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 393 400 393 400 490 694
45 450 Z ostatných finančných operácií 393 400 393 400 490 694
45 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 393 400 393 400 490 694

           Ú h r n 393 400 393 400 490 694



                          SÚVAHA

k 31.12. 2006

   mesiac   rok    mesiac           rok
za obdobie od 0 1 2 0 0 6     do 1 2 2 0 0 6

Spôsob podania výkazu:

x   - riadne
  - opravné
  - opakované

IČO

3 0 7 9 6 4 8 2

Názov účtovnej jednotky

Ú R A D P R E D O H Ľ A D N A D Z D R A V O T N O U
S T A R O S T L I V O S Ť O U

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
G R O S S L I N G O V A 5

PSČ Názov obce
8 1 2 6 2 B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu
0 2 5 9 3 1 1 3 5 6

e-mail

Zostavené dňa:                   
30. januára 2007

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky:            
MUDr. Richard 
Demovič, PhD., v.r.

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:                   
Ing. Jozef Kováč, v. r.

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:                        
Monika Lábodiová, 
v.r.



č.r. 

Bezprostred
ne 

predchádzaj
úce účtovné 

obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

001 48 868 16 788 32 080 18 032

Dlhodobý nehmotný majetok súčet                r. 003 až 008 002 4 268 1 006 3 262 780

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                       
(012-(072+091AÚ) 003

Softvér                                                          013 - (073+091AÚ) 004 4 023 1 006 3 017

Oceniteľné práva                                      014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 
091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007 245 245 780

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                  
(051-095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok súčet                      r. 010 až 020 009 44 600 15 782 28 818 17 252

Pozemky                                                                                (031) 010

Umelecké diela a zbierky                                                   (032) 011

Stavby                                                         (021 - (081 - 092AÚ) 012 311 15 296

Stroje, prístroje a zariadenia                    (022 - (082 + 092AÚ) 013 27 566 7 664 19 902 5 090

Dopravné prostriedky                                (023 - (083 + 092AÚ) 014 16 007 8 003 8 004 12 005

Pestovateľské celky trvalých porastov    (025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá             (026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok          (028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok          (029 - (089 +092AÚ) 018 345 100 245 157

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku          (042 - 094) 019 371 371

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 
095AÚ) 020

Finančné investície súčet                                    r. 022 až 027 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
v ovládanej osobe                       (061) 022

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s  
podstatným vplyvom                                               (062) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (063 - 096 AÚ) 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 
AÚ) 025

Ostatné dlhodobé finančné investície (069 - 096 AÚ) okrem r. 
040  026

Obstaranie dlhodobých finančných investícií    (043 - 096 AÚ) 027

991 146 604 50 364 96 240 54 096

Strana aktív

Kontrolné číslo                                                        r. 001 až 027

   Účtovné obdobie

a
A. Majetok spolu                                        súčet r. 002+009+021

1.

2.

3 .



Bezprostred
ne 

predchádzaj
úce účtovné 

obdobie
Netto

b 4

028 786 419 786 419 600 479

Zásoby súčet                                                  r. 030 až 035 029 774 774 390

Materiál                                                             (112 + 119) - 191) 030 759 759 375

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-
(192+193) 031

Výrobky                                                                      (123  - 194) 032

Zvieratá                                                                      (124 - 195) 033

Tovar                                                              (132 + 139) - 196) 034

Poskytnuté prevádzkové preddavky                 (314 - 391AÚ) 035 15 15 15

Dlhodobé pohľadávky                                         r. 037 až 040 036
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 315 AÚ ) - 391AÚ) 
okrem r. 035 037

Pohľadávky voči účastníkom združení      (358AÚ - 391AÚ) 038

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - (391 
AÚ) 039

Cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na 
obchodovanie                                          (069 AÚ - 391 AÚ) 040

Krátkodobé pohľadávky                                     r. 042 až 048 041 239 790 239 790 96 202

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-391AÚ) 
okrem r. 035 042 228 531 228 531 96 130

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia (336 ) 043

Daňové pohľadávky                                             (341 až 345) 044

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom alebo s 
rozpočtom miestnej samosprávy                 (346+ 348) 045

Pohľadávky voči účastníkom združení         (358 AÚ - 391AÚ) 046

Spojovací účet pri združení                                  (396 - 391AÚ) 047

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) -(391AÚ) 048 11 259 11 259 72

Finančný majetok                                                  r. 050 až 055 049 544 322 544 322 503 441

Pokladnica                                                               (211 + 213) 050 54 54 43

Bankové účty                                                           (221 + 261) 051 544 268 544 268 503 398

Dlhové cenné papiere na obchodovanie                   (251) 052

Dlhové cenné papiere na predaj                                 (253) 053

Vlastné dlhopisy                                                             (255)   054

Obstaranie krátkodobých finančných investícií         (259) 055

Prechodné účty aktív                                              r. 057 až 059 056 1 533 1 533 446

Náklady budúcich období                                              (381) 057 1 533 1 533 445

Príjmy budúcich období                                                 (385) 058 1

Odhadné účty aktívne                                                     (388) 059

060 835 287 16 788 818 499 618 511

992 3 194 544 16 788 3 177 756 2 419 948

Strana aktív

Kontrolné číslo                                                             r. 028 až 060

1.

2.

AKTÍVA celkom                                                              r. 001 a 028

a

5.

4.

B. OBEŽNÝ MAJETOK                     r. 029+036+041+049+056

3.

č.r. 



Strana pasív č.r.   Účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

a b 6
A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív r. 062 + 066 061 169 521 166 681
1. Fondy organizácie                                         r. 063 až 065 062

Základné imanie                                                          (901) 063
Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov  (905) 064
Fondy účtovnej jednotky                   (911+ 912 + 913 + 914) 065

2. Výsledok hospodárenia                              r.067 až 069 066 169 521 166 681

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní  (+;-931) 067 166 681
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov                 
(+;-;932) 068 166 681 0

Účet ziskov a strát                                                (+;-963) 069 2 840 x
B. Cudzie zdroje                       r. 071 + 074 + 081 + 091 + 095 070 648 978 451 830
1. Rezervy zákonné                                        r. 072 až  073             071 

Rezervy zákonné                                                      (941) 072
Krátkodobé zákonné rezervy                                  (323) 073

2. Dlhodobé záväzky                                             r. 075 až 080 074 42 168
Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou             (953) 075
Záväzky z prenájmu                                              (954 AÚ) 076
Dlhodobé prijaté preddavky                                   (955) 077

Sociálny fond                                                             (956) 078 42 168

Dlhodobé zmenky na úhradu                                (958) 079

Ostatné dlhodobé záväzky                     (373 AÚ + 959 AÚ) 080

3. Krátkodobé záväzky                                      r. 082 až 090 081 309 102 141 562
Záväzky z obchodného styku    (321 až 325) okrem r. 073 082 281 501 127 152
Záväzky voči zamestnancom                        (331+ 333) 083 9 009 8 109

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia (336) 084 5 321 5 037

Daňové záväzky                                              (341 až 345) 085 1 321 1 264

Záväzky z titulu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
orgánov miestnej samosprávy      (346+348) 086 11 950

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367) 087

Záväzky voči účastníkom združení                    (368) 088

Spojovací účet pri združení                               (396) 089

Ostatné záväzky (379 AÚ + 373 AÚ + 954 AÚ + 959 AÚ) 090

4. Bankové výpomoci a pôžičky                      r. 092 až 094 091
Dlhodobé bankové úvery                                      (951AÚ) 092

Bežné bankové úvery                         ( 231+ 232 + 951AÚ) 093

Prijaté krátkodobé finanč 094né výpomoci          (241+ 249)
5. Prechodné účty pasívne                               r. 096 až 098 095 339 834 310 100

Výdavky budúcich období                                             (383) 096 134 71

Výnosy budúcich období                                              (384) 097 333 513 303 413

Odhadné úč 098ty pasívne                                                  (389) 6 187 6 616

PASÍVA celkom                                                             r. 061 + 070 099 818 499 618 511

Kontrolné číslo                                                             r. 061 až 099 993 3 273 996 2 474 044



         VÝKAZ   ZISKOV A STRÁT                        

k 31.12. 2006

   mesiac   rok   mesiac         rok
za obdobie od 0 1 2 0 0 6 do 1 2 2 0 0 6

Spôsob podania výkazu:
X    - riadne

   - opravné
   - opakované

IČO
3 0 7 9 6 4 8 2

Názov účtovnej jednotky
Ú R A D P R E D O H Ľ A D N A D Z D R A V O T N O U
S T A R O S T L I V O S Ť O U

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
G R O S S L I N G O V A 5

PSČ Názov obce
8 1 2 6 2 B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu
0 2 5 9 3 1 1 3 5 6

e-mail

Zostavené dňa:                    
30. januára 2007

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky:              
MUDr. Richard 
Demovič, PhD., v.r.

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:                    
Ing. Jozef Kováč, v.r.

 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:                            
Monika Lábodiová, 
v.r.



Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobieHlavná 

nezdaňovaná
Podnikateľská 

zdaňovaná Spolu

10

501 Spotreba materiálu 01 22 598 22 598 32 866

502 Spotreba energie 02 9 112 9 112 8 415

503
Spotreba ostatných neskladovateľných 
dodávok 03

504 Predaný tovar 04

511 Opravy a udržiavanie 05 4 494 4 494 4 669

512 Cestovné 06 1 524 1 524 1 228

513 Náklady na reprezentáciu 07 349 349 388

518 Ostatné služby 08 56 327 56 327 31 204

521 Mzdové náklady 09 145 503 145 503 122 780

524 Zákonné sociálne poistenie 10 48 032 48 032 39 809

525 Ostatné sociálne poistenie 11 1 095 1 095 1 037

527 Zákonné sociálne náklady 12 1 153 1 153 937

528 Ostatné sociálne náklady 13

531 Cestná daň 14

532 Daň z nehnuteľností 15

538 Ostatné dane a poplatky 16 386 386 329

541 Zmluvné pokuty a penále 17

542 Ostatné pokuty a penále 18 210 210

543 Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky 19

544 Úroky 20

545 Kurzové straty 21 2 619 2 619 1 469

546 Dary 22

547 Osobitné náklady 23

548 Manká a škody 24 188 188 91

549 Iné ostatné náklady 25 15 372 15 372 14 290

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 26 11 124 11 124 5 722

552 Zostatková cena predaného nehmotného 
a hmotného majetku  27

553 Predané cenné papiere 28

554 Predaný materiál 29

556 Tvorba zákonných rezerv 30

557 Náklady z precenenia cenných papierov 31

559 Tvorba zákonných opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

Účtová trieda 5 celkom                 r. 01 až 35 36 320 086 320 086 265 234

Kontrolné číslo                                r. 01 až 36 994 640 172 640 172 530 468



Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Hlavná 
nezdaňovaná

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu

7 8 9 10
601 Tržby za vlastné výrobky 37

602 Tržby z predaja služieb 38 12 807 12 807 7 873

604 Tržby za predaný tovar 39

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 40

612 Zmena stavu zásob polotovarov 41

613 Zmena stavu zásob výrobkov 42

614 Zmena stavu zásob zvierat 43

621 Aktivácia materiálu a tovaru 44

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 45

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku 46 1 386 1 386

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 47

641 Zmluvné pokuty a penále 48

642 Ostatné pokuty a penále 49

643 Platby za odpísané pohľadávky 50
644 Úroky 51 873 873 362
645 Kurzové zisky 52 1 455 1 455 426

646 Prijaté dary 53

647 Osobitné výnosy 54

648 Zákonné  poplatky 55

649 Iné ostatné výnosy 56 306 405 306 405 323 254

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 57

652 Výnosy z dlhodobých finančných investícií 58

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
vkladov 59

654 Tržby z predaja materiálu 60

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 61

656 Zúčtovanie zákonných rezerv 62

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 63

658 Výnosy z prenájmu majetku 64

659 Zúčtovanie zákonných opravných položiek 65

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 66

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 67

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 68

664 Prijaté členské príspevky 69

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 70

691 Dotácie 71 100 000

Účtová trieda 6 celkom                 r. 37 až 71 72 322 926 322 926 431 915

Výsledok hospodárenia pred zdanením                
r. 72 - 36

73 2 840 2 840 166 681

591 Daň z príjmov 74

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 75
Výsledok hospodárenia po zdanení                      
(r. 73 - (r. 74 + r. 75) ) (+/-)                     

76 2 840 2 840 166 681

Kontrolné číslo                                r. 37 až 76 995 651 532 651 532 1 197 193
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